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 باتكلا يدي نيب

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 «ةيميهاربإلا ةلالسلاو ةيمشاحلا ةحودلا نم ةأرما مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف

 تعرعرتو ؛ةلزنم ىلاعت هللا ىلإ مهبرقأو ًادتحم مهَّلضفأو لسرلاو ءايبنألا ٌمتاخ اهبجنأ

 ناضحأ يف تربكو «ةكتالملا ةمنيّه عمستو ةوبنلا رطع مّسنتت يوبنلا تيبلا دهم يف

 يدث نم تعضرو «هترزآو هتدضاعو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرب تنمآ ةأرما لّوَأ

 ةأرما هكاردإ يف عمطت الو نيِلّوَألا نم طق ٌةأرما هغلبت مل ًاوأش تغلبف «ىوقتلاو ناهبإلا

 تناك دقف «تانبلاك ال ةنبا هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تناك ةأرما يهف ؛نيرخآلا نم

 ىلص هللا لوسر ّيصول تناكو .تنبلا ىلإ اهنم ّبرقأ موؤرلا ملا ىلإ اهتياعرو اهفطعب

 لحارم يف هترزآ «ةيحضم ةرباص ةيفو ًةجوز مالسلا مهيلع نينمؤملا ريمأ هلآو هيلع هللا

 ةيلاغلا اهتايح ميدقت ىلإ رمألا اهب ىهتنا ىتح «هتمامإو هتيالو نع ثعفادو ةفيرشلا هتايح

 تداك يتلا ةوحلا نم َةَّمألا ذاقنإ ىلع ًاصرحو «ةيالولا نع عافدلا سارتمي يف ةسيفنلا

 .ةموؤشلا ةففملا ةثداح لعب اهنثن 85ر3

 يف مظعألا هللا مسا ٍلجتو لماكلا ناسنإلا لاثم .تالامكلا عمجم مالسلا اهيلع ةمطاف

 (ًلف «ًايرشب ًءادر دودولا ٌبرلا هيلع علخ يذلا لامجلاو لامكلا لاثم ةمطاف .دوجولا ملاع

 ,# ةيقلاخلا "نخل هللا فلزاق#ل هقلخ نع قاحت لاق ةيرقبلل لت

 ٌقح اهفصي ال «ةدودكملا انناهذأو رصاقلا انفصو دودح قوف مالسلا اهيلع ةمطاف

 ناكل .ًاصخش نضل ناك ول» :اهفصو يف لوقي ثيح ءاهاّبرو اهبجنأ يذلا الإ اهفصو

 ٠ باتكلا يدي نيب ٠
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 .«ًامركو ًافرشو ًارصنع ضرألا لهأ ريخ يتنبا ةمطاف َّنِإ !!مظعأ يه لب !ةمطاف

 .هبضغو ىلاعت هللا اضرل ًاروحم نوكت نأ ةلزنمب ٌتيظح - اهاوس - ةأرما ّيأ ىرث

 اهب رختفا دوجولا يف ةأرما ٍّيأ !؟اهبضغل بضغيو اهاضرل ىلاعتو كرابت ىضري ثيحب
 ؟«اهوبأ اهادف» اهنع لاقو «اهيبأ ّمأ» اهاّمسو هلآو هيلع هللا لص لسرلا ٌمتاخ اهوبأ

 هراعشأو هتادشانم يف مالسلا هيلع ءايصوآلا متاخ اهجوز اهب رختفا ةجوز ّيأو ا

 اهدالوأ اهب رختفا ّمأ ّيأو !؟هبقانم مظعأ فاصم يف اهنم هّجاوز دع ثيحب «ةفورعملا

 انتّدجو «قلخلا ىلع هللا ةّجح نحن» اهنأش ٌولع يف اولاق ىتح ءنوموصعملا ةاده ا ةمئألا

 ! ؟«انيلع هللا ةحح ةمطاف

 همدقم بارتل انحاورأ رظتنملا يدهملا ةيرشبلا يجنم روهظ بّقرتي هلك ملاعلا َّنِ

 فم دفا ل لالا للي ىو و اهوا ند نوت سال

 لوسر ةنبا يف يل» :لوقي مالسلا هيلع ةمئألاو ءايلوألا متاخ ّنكل «ةفيرشلا هتريسب ىّأتلا

 !«ةنسح ةوسأ هللا

 اومِلَع ول سانلا َّنإ)ب نايب ىلجأب مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةمئأ انل حضوأ دقلو

 دودح يف - ًاّيليصفت فّرعتن مل امو .ةفرعملا عرف ةعباتملا َّنأل ؛«انوعبّتال انمالك َنساحم

 ماد امو !؟ةفيرشلا مهراثآ ءافتقاو مهتعباتم انل ىّنآف ,نيموصعملا ةايح ىلع - عسولا

 «ةفرعملاو ركفلا باحصأل ريبكلا مامتهالا رواحم دحأ مويلا لثمي (ةيمالسإلا ةايحلا جبم)

 ةليصألا ةّيمالسإلا ميلاعتلا ساسأ ىلع نيِتّينبملا مالسلا مهيلع نيموصعملا جهنو ةريس َّنإف

 تءاج انه نمو .نيملسملا ةايحل قئاللا لضفألا جهنلا نايب يف قيرطلا حاتفم نوكتس

 نم حمالمو مالسلا اهيلع ءارهزلا ةريس نم ملاعم نايب لجأ نم ءباتكلا اذه فيلأت ةركف 0

 تصمت سقي ريك رش مست - |مظك# عقم
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 ءازهزلا ةزيش اهوضصخ تاسولاو امومع نوساولا ئشات نأ لجخأل ءايكولسو هع

 ةعضب اهّئأو «ىلاعت هللا اضر نازيمو قحلا روح اهْنأ اننيعأ َبصن نيعضاو «مالسلا اهيلع

 يف ةفيرشلا هسفن ّلعف اهّلعِف دع ثيحب «هنم أزجتي ال ًاءزج اهّدع يتلا ىلاعت هللا لوسر نم

 مالسلا اهيلع اهثريس نوكتف - باتكلا تايط يف اهاندروأ دقو - ةريهشلا ةبابل يبأ ةّصق

 ىلع ريسلاو اهتّنسب نانتسالا نينمؤملا ىلع ًامازل نوكيو ءاهسفن ىلاعت هللا لوسر ةريس
 :4 زكا ةنطزتتماو انو ودكم لولا كلا امن ال ونقل يتيم

 قبسلا بصق هلآو هيلع هللا لص ميركلا انيبن ةيرذ زوحت نأ ةيهلإلا ةدارإلا تءاش دقل

 ءءايلوألاو ءايصوألاو ءايبنألا ةلزنملاو لضفلا يف تقاف لب «نيلسرملاو ءايبنألا يرارذ ىلع

 ءارهزلا ةمطاف انتديسل ناكو .نيرخآلاو نيلوألا نم ماوعلاو صاوخلل ةيداه تحضأو

 ّبقل قاقحتساو ةرادج نع تلان ثيحب «نأشلا اذه يف ةصاخ ةلزنم مالسلا اهيلع

 ةمئآل كار ءايضوألا ديس عت تحف أو :(منيرع كلا و نلوألا نم نيملاعلا ناس ةدكم)

 .مالسلا مهيلع تيبلا لهأ

 ردقي مل - ةريصق ةينمز ةهرب يف مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةيصخش تعطس دقل

 ةخسار ةيقاب لازت ال اهراثآ نكل «مالظلا يف ةقراغلا رشبلا سوفن ىلع - لوطت نأ امل

 ةيدوجولا ةمظعلا لع فّرعتت نأ ًامازل راض انه نمو «ذوجولا اذه لاوزب الإ لوزتال

 .اهتايح داعبأو مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطافل

 ةايح ليصافت نيودت - نع لفاغت وأ - خيراتلا لفغأ دقف .فسألا ديدش عمو

 حمالمو اهتريسو ةيدوجولا اهداعبأ نايب رسعتف «ةفلتخم بابسأل ةرهاطلا ةعضبلا هذه
 تاياورلا يف قيقدتلا نكمي ءكلذ عمو .يعامتجالاو يدرفلا نييوتسملا ىلع اهتّيصخش

 .حمالملاو داعبألا كلت فاشكتسال ةفعاضم ةيانعب ةدوجوملا ةدودحملا

 ٠ باتكلا يدي نيب *



 تصمت سقي ريك رش مست - مضيت جكإم

 49 نك

 «ّيمالسإلا هقفلاو ةريسلاو خيراتلا يف ةليصألا رداصملا نم لاجملا اذه يف اندفأ دقو

 ةليلجلا ةدّيسلا هذه ةايح يف تنّود يتلا تافلؤملا نم ريبك ددع نم اندفأو انعجار دقو

 .ةيسرافلاو ةيبرعلا نيتغللاب ةرطعلا اهتريسو اهيلع هللا مالس

 يوالتفلا يلع خيشلا ةحامسل ريدقتلاو ركشلا رفاوب مدقتأ نأ لاجملا اذه يف ّدوأو

 ىلاعت هللا هازج .هتنغأو باتكلا ترثأ يتلا ةمّيقلا هتاظحالم هئادبإو باتكلا هتعجارمل

 .مالسلا اهيلع ءارهزلا هتالوم عم هرشحو اريخ

 ىلع ريسلاو كرابملا اهرثأ ءافتقاب انيلع ّنمي نأ - لوؤسم ريخ وهو - ىلاعت هلأسن

 «نونب الو لام عفني ال موي اهينبو اهلعبو اهيبأ ةعافشو اهتعافش انقزري نأو رّنلا اهجبن

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو «نيمحرلا محرأ هن

 كرابم نيسح ميحر

 فرشألا فجنلا

 كرابملا ناضمر رهش نم رشع سماخلا

 ةروعع 27 هيل
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 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةريس ملاعم

 ,مهدييأتو سانلا ةماع مامتها بسك يف ىعست نأ دلوت نيح ةيركفلا جهانملا بأد نم

 .جهانملا كلت فادهأ قيقحت ىلإ ًالوصو «لئاسولاو لبسلا فلتخم ضرغلا اذهل فظوتو

 ىلع هراكفأو هفراعم يف ًادنتسم (ميركلا نآرقلا ىلع دمتعملا) يمالسإلا جهنملا ناك الو

 صاخيشألل ةبسنلاب ةيلاثم ةروصب قيبطتلا نكمم نوكيس َّنِإف «ةميوقلا ةيناسنإلا ةرطفلا
 نركب هدو ةودصحلا نإ ضرع ةراعباو اس الفور ةةيئانب هراطت هوكي قرنا
 ةيرظنلا ىعست يتلا ةروصلل لماكلا قادصملاو يحلا لاثملا ديسجت ىلع رداقلا وه

 ميدقت ىلإ يمالسإلا جهنملا ىعس دقو .ملسملا درفلا يف اهقيقحت ىلإ يمالسإلا جهنلاو

 جهنملاب مهمازتلا ةجيتن ةيماس تاجرد اوغلب نيذلا نينمؤملل ةقرشم روصو ةزراب جذان

 جذان ميدقت ىلإ هسفن تقولا يف ىعس !ىك ؛مهاوسل ةودق اونوكي نأ لجأ نم «يمالسإلا

 ةيمالسإلا ةيرظنلل مهتهجاوم ةجيتن تاكردلا لفسأ ىلإ اوطحنا نيذلا نيرفاكلل ةزراب

 .مهتريس اوبنتجيو مهنم سانلا رفني نأ لجأ نم ءاهب مهرفكو

 «مهتديقع يف نيخسارلا نينمؤملل ًاروص هتايآ نم ريثك يف ميركلا نآرقلا مّدق دقلو

 ؛ةرعش ديق ميوقلا طارصلا نع اوفرحني لو فورظلا كلحأ يف مهناويإ اوظفح نيذلا نم

 ًاروص ميركلا نآرقلا يف اندهاش دقو .ءانث لمجأ مهيلع ىنثأو نينمؤملا ءالؤه حدتماف

 محازم تنب ةيسآو «نارمع ةنبا ميرمك «نهمنأ يف نايبإلا يف ىلعألا لثملا نبرض ءاسنل
 مالسلا هيلع بيعش يبنلا تانبو .هتخأو «مالسلا هيلع ىسوم يبنلا ٌمأو ءنوعرف ةآرما

 .نهرصع ءاسنل ةودق نك يتاوللا

 ٠ مالسلا اهلع ءارهزلا ةريس ملاعم 0



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت جكإم

 ةلف حك

 نيملاعلا ءاسن ةديس ةمطاف ةيصخشك ةميظع تايصخش نأ - لباقملا يف - دجنو

 ىرت اي اذالف .ةساردلاو فيرعتلا نم اهب قيلي ام لنت ملو ةلوهجم تيقب مالسلا اهيلع

 ؟ةلوهجم مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديس ةيصخش تيقب

 قمعب اهيلإ رظنلا مدع :ةلوهجم ةميظعلا ةيصخشلا هذه لثم ءاقب بابسأ نم ّلعل
 اهيلع هللا مالش اهتيصختش ىلإ ةيداحألا ةيحلطتسلا ةرظنلاف ءاهعضخش داعبأ نع فشكي

 قرطتلا مدع ٌرمأ اهيلإ فاضي ءاهيلع هللا مالس اهتايح ىلإ ةضحملا ةّيخيراتلا ةرظنلا وأ

 داعبأ يف قيقحتلا مدعو ةّيميلعتلا جهانملاو ةيسردملا بتكلا يف اهتيصخشو اهتايح ىلإ

 ةّمهم راثآ دوجو مدعو .ردن ام الإ نيققحملاو نيفلؤملاو نيركفملا لبق نم اهتيصخش

 ةدضاعتم تذأ اهاثمأو بابسألا هذه «ٌليصفت وحن ىلع اهتّيصخش نع ثّدحتت ةعوبطم

 نم - ةّصاخب ءاسنلاو - ةّيمالسإلا ةَّمألا تمرحو «ةمهملا ةيصخشلا هذه ةّيلوهجم ىلإ

 برقلاو لضفلا تاجرد يف ةورذلا تغلب يتلا ةوسأألا ةأرملا هذه ملاعم ىلع فّرعتلا

 .ةنجلا لهأ ءاسن ةديسو نيملاعلا ءاسن ةديس ىلاعت هللا اهلعج ثيحب «ّيهلإلا



 قاللم

 :رضاحلا انرصع 2 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةيصخش ىلإ فرعتلا ةرورض

 لالخ تفوأ ةأرما ةيصخش نع ًاثحب لثمي مالسلا اهيلع ءارهزلا ةيصخش يف ثحبلا

 لك تحضأ ثيحب «يمالسإلا خيراتلا يف ةدّدعتم ةمهم راودأب ةروتبملا ةريصقلا اهتايح

 لايجأللو انل ةّينغ ربعو سورد ردصم لفاحلا ٌيداهجلا اهخيرات تاحفص نم ةحفص

 ّلكل ةدلاخ ةوسأ تناك لب ءبسحف اهرصعب ٌصتخت مل مالسلا اهيلع ءارهزلاف «ةمداقلا

 دّسجي مالسلا اهيلع ءارهزلا ةيصخش يف ثحبلا ْنأ كلذ ىلإ فاضي .ةنمزألاو روصعلا

 اهيلع ءارهزلا ةيصخش يف ثحبلا َّنأ مكءعمتجملا حالصإ أشنم يه يتلا (َمَألا) نع ًاثحب

 لولحلا داجيإ يف اهم ًالماع نوكيس ةكرابملا اهتايح بناوجو ليصافت نايبو مالسلا
 عراصت يتلا ةرصاعملا انتاعمتجم يف بابشلا اهنم يناعي يتلا لكاشملا نم ريثكل ةعجانلا

 َنِإف هلك كلذ قوفو «يدئاقعلا فارحنالاو يقالخألا لالحنالا تاجوم ةهجاوم يف

 ةلاسرلل ةساردو مالسإلا ىلع فّرعت هتقيقح يف وه مالسلا اهيلع ةمطاف ىلع فّرعتلا

 .ةقاخلا ةّيهلإلا

 هجم ىلع ريستو هرثأ يفتقت ىلعأ لثم ىلإ مويلا ةملسملا ةأرملاو ةملسملا ةاتفلا جاتحتو

 ةيعامتجالا ةايحلا يف مهست ؛ةحجان ةح اص ةأرما نوكت نأ ىلإ اهيف علطتت يتلا اهتايح يف

 اهنيعأ بصن ةعضاو «ةايحلا تالاجم ين يملعلا مدقتلا لحارم يوطتو ًالعاف ًاماهسإ

 ىلع فّرعتلا ىلإ ةملسملا ةاتفلا جاتحت .ىلاعتو كرابت هللا ةضرم يهو ىربكلا ةياغلا

 اهل هتدعأ يذلا ريبكلا رودلا فاشكتسا ىلإو «ةمزتلملا ةيوثنألا ةيصخشلا تامّوقم

 ٠ :رضاحلا انرصع يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ةّيصخش ىلإ فرعتلا ةرورض

 01 يذلا راطإلا دودح ةفرعم ىلإو «اهتايلباقو اهتاناكمإ رابتعاب هب موقت يك ءاّرغلا ةعيرشلا
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 ةايحلا تاراهم بسكل بئادلا اهيعس يف اَّنأ نمضت يك .هنمض كّرحتلا اهيلع بّجوتي
 اهقلاخ امل همسر يذلا يوسلا طارصلا نع دعتبت ال يركفلاو يملعلا يقرلا تاجردو

 مدقتلل ةصرف عّيضت ال ةحمسلا ةعيرشلا دودحب اهمازتلا يف - لباقملا يف - اََّنأو ,ميكحلا

 يف ةمهاسملا ىلإو ؛ةميركلا ةايحلا يف اهتاعانق قيقحت ىلإ اههالخ نم لّصوتت يملعلا روطتلاو

 .اهعمتجمو اهئانبأو اهجوزل لضفأ ةايح ءانب

 ةأرملل لثمألا جذومنألا ىلع لضفأ لكشب فّرعتلا ىلإ مويلا ةملسملا ةأرملا جاتحت امك

 ٍليصفت وحن ىلع كردت نأ اهيلع بجوتي ذإ ؛هجراخو اهتيب لخاد اهتكرح يف ةملسملا

 فيكو «ىلاعتو كرابت قلاخلا يضرتو هيضرُت ةحيحص ةلماعم اهجوز عم لماعتت فيك

 فيكو ؛هترخآو هاينذ ىلع نوعلا معن هل نوكت فيكو ءاهليصافت لكب هتايح هكراشت
 .نيحلاصلا هتانبو لبقتسملا لاجر اونوكيل مهدادعإ اهنم رظتني نيذلا اهافطأ عم لماعتت

 لكب اهتايح مالسلا اهيلع ءاسنلا ةديس تشاع فيك فّرعتت نأ ةملسملا ةأرملا جاتحت

 تلماعت فيكو «بلاط يبأ بعش يف ةرصاحملاو ةنحملا نمز يف تفّرصت فيكو ءاهقئاقد

 اهاعد ىتح «فوؤرلا ملا نانح نع هتضّوعف - نيلسرملاو ءايبنألا متاخ - اهيبأ عم

 اهابص ةرتف يف مالسلا اهيلع ةّيضرملا ءارهزلا تشاع فيك ىرت نأ ىلإو ؛اهيبأل ام

 هتكئالم اهب ىهاب ىتح نيضرألاو تاوامسلا راّبج اهقلاخ عم تلماعت فيكو ؟اهءابشو

 فيكو «هؤاجرأو هناكرأ ةطاسبلاب ضيفت تيب يف اهلافطأ تّبر فيكو ؟مهاّيِإ اهمدخأو

 ىلإ ةيناسنإلا ءامس يف ًاعمال ًابكوك مهنم دحاو لك ناكف ةريبك ةيبأ ًاسوفن مهيف تعرز

 «ةيداملا هتاناكمإب عضاوتملا ريغصلا اهتيب مالسلا اهيلع ءارهزلا تنكس فيك .ةمايقلا موي

 وهو - هتلعجف اهتيانع نم هيلع تضافأو اهحور نم هيف تخفنو «هتاّيونعمب يماسلا

 هللا نذإ ىلب .ةيحضتلاو ةبحملاو راثيإلاو ةدابعلاب ايندلا تويب ىلع خمشي - طيسبلا تيبلا



 قلتم

 ةملظم ةرتف يف مجوه يذلا - اهتيب باب ىنثتساو همسا هيف ركذيو عفرُي نأ اهتيبل ىلاعت

 باوبأ ٌدسب - لباقملا يف - رمأ امنيب «هللا لوسر دجسم نع لزعُيو ٌدسُي نأ نم - ةقح
 م

 .ةيويندلا ةيهافرلا رومأب ىهابتتو «تاناكمإلاو ءانبلا يف لواطنت تناك ىتلا تويبلا لك

 ةيجذومنلا ةيصخشلا هذه ىلع مهرافظأ ةموعن ذنم اوفرعتي نأ انلافطأو انراغصب ّيرح

 ةأرملا هذه ىلإ - دعب نم ولو - مهل راشُي نأو «مهتاكاردإو مهناهذأ هل عستت ام ردقب ولو

 ةطيسبلا هذه ىلإ هتاواس ةورذ نم طببت نأ ناثملا برلا ةئيشم امل تءاش ىتلا ةلماكلا
 - ع 1

 .نيحلاصلاو نيدباعلل ىذتحت ًالاثمو «نينمؤملا هدابعل ةوسأو «هقلخخ ىلع ةّجح نوكتل

 ىلع - ربكأ ةجردب - نفرعتي نأ مويلا انتاسنو انتايتفل يرورضلا لب «عفانلا نمو
2 

 ةدّيج ةجردب ةفرعملا لصحت مل ام ذإ ءاهيده ىلع ريسلا نحل ًديرأ يتلا ةيجذومنلا ةيصخشلا

 ال ًاصخش ءرملا عباتي فيك ذإ ًلصأ لصحت ال دق لب «ةيفاك ةجردب ةعباتملا ققحتت ال دقف

 .ريسيلا ريسيلا رزنلا اّلِإ هنع فرعي

 ابَّنَأ مك ءرضاحلا انتقو ىلإو اهرصع ذنم تدجُو ةأرما لكل ةوسأ مالسلا اهيلع ةمطاف
 ٍِء ع ع

 يتاوللا ءاسنلل ةلماك ةوسأ لاحلا ةعيبطب يهو .ةعاسلا مايق ىلإ دجوتس ةأرما لكل ةوسأ

 اهيلع ةمطاف !فافعلاو ىوقتلا نع عافدلاو يناسنإلا فرشلا ظفح َنهنيعأ بصن نلعجي
 1 3 3 ع ٍِ

 ناسنإلا ةّيناسنإ اهلظ يف ومنت يتلا ةليصألا فادهألا تاذ ةفداحلا ةأرملل ةوسأ مالسلا

 3 1 3 5 ههنا 3 5 3 5 5 0000
 لك رسأ نم رّرحتلا يف ةودقو ةوسأ يه .ىلاعت هللا اهاضري يتلا هتايح اهبناج ىلإ لصأتتو

 .رسأآلاو ةّيدوبعلل ةاعدم لك نع داعتبالاو .ةيصعمو سجر

 خومش ةنيز ىلإ تافتلالا ّنهخاكمإب نأ يف ةديرف ًاسورد ءاسنلا لايجأ تمّلع دقل

 ةاضرم قيرط يف لوقعلاو بولقلا ةبطاخمل - ةتباث ةليصأ ةنيزك - ةّمهلا ٌولعو حورلا

 ٠ :رضاحلا انرصع يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ةّيصخش ىلإ فرعتلا ةرورض ٠
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 .ةيحطسلا ةصيخرلا ندبلا ةنيز رسأ يف سامغنالا نم الدب قلاخلا

 نلمعي نأ - ةرورضلا دراوم يف - ءاسنلا ناكمإب نأ ىلإ مالسلا اهيلع ٌءارهزلا تدشرأ

 فيك َّنهتمّلعو ءبناجألا لاجرلا ىلإ رظنلاب ٌنهراصبأ نئّولي نأ نود لاجرلا لامعأ

 لباقملا يف نضّرعتي نأ نود نم بصاغلا ملاظلا هجو يف نضهنيو ٌنهقوقح نع نعفادي

 .ّنهتلاصأو َنهتفع عم مءالتي ال ام ىلإ

 يتلا ةيركفلاو ةّيمالسإلا فراعملا غيلبت يف ةوسأ مالسلا اهيلع ةمطاف تناك دقل

 ةريصقلا اهتايح نم موي رخآ ىلإ ةلاسرلا هذه ءادأ نع فقوتت ملو «ملاعلا ءاسن ىلإ اهلمحت

 .ةفرعملاو ملعلا راونأب رهازلا اهدوجو حابصم يف ةلعش رخآ ءافطناو

 مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا يف تفّلَأ يتلا تافلؤملا مظعم َّنأ لاجملا اذه يف ظحالنو

 ةيصخشلا هذه ةريسل ليصفتلا وحن ىلع ضّرعتت مل - اهردق ربكو اهتدئاف مظِع ىلع -

 ءاسنلل ةؤنمأ نوكت نأ اهّبر اهل دارأ يتلا ةملسملا ةيجذومنلا ةأرملا دّسِجَت يتلا ةديرفلا

 ةيضختلا دودج ف اضبأ نيملتتلا لامتولل ةونمأ يع لي خدتلا داذاعما لع كاارلسللا

 ةايح ضرعل ةعضاوتم ةلواحم باتكلا اذه لثميو .ةأرملاو لجرلا نيب ةكرتشملا ةماعلا

 يف ةرطعلا اهتريس نم روص نايبو «ةفلتخملا اهلحارم يف مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديس

 مالسلا اهيلع تناك ثيح «ةنيدملاو ةكم يف هلآو هيلع هللا لص لسرلا متاخ اهيبأ ةقفر

 هيلع نينمؤملا ريمأ اهلعب ةبحص يف اهتريس مث «هلآو هيلع هللا ىلص اهيبأل يوقلا ٌدنسلا

 ةحفاطلا هتايحضتو هداهج ةريسم يف هتدضاعو ةكرابملا هتايح هتكراش ثيح مالسلا

 اهتيب يف اهتايحو اهجاوزو اهتبطخ عوضوم ىلع ءاوضألا ضعب انيقلأ دقو ؛ءاطعلاب

 ةديمحلا اهتافص نم ةئيضم تاحمل اندروأو ؛نيعمجأ مهيلع هللا مالس اهدالوأ اهتيبرتو

 نع هلآو هيلع هللا لص ءايبنألا متاخ رّبع يتلاو ءىرتت نآرقلا تايآ اهئارطإ يف تلزن يتلا



 ةيكلعم

 لاف كف هيدا رات اهضس ناثأو .«ينم ةعضب ةمطاف» :ًالئاق اهب ديدشلا هباجعإ

 .«قباوسلا ليخلا يفل يتنبا َّنإ)»

 لوتبلا ءارهزلا نع ةرغصم ةيثيدح ةعوسوم وهو - باتكلا عوضوم ىظحي نأ نيلمآ

 ةّيدرفلا بناوجلا لوانتت ةقّمعم تاساردل ًاعوضوم نوكيو ربكأ ماتهاب - مالسلا اهيلع

 هيلع هللا لص مهمتاخو ءايبنألا لضفأل تناك يتلا ةميظعلا ةيصخشلا هذهل ةيعاتجالاو

 ةجوز مالسلا هيلع مهمتاخو ءايصوآلا لضفأل تناكو «تنبلاب اهنم ّمألاب هبشأ هلآو

 ةيتاذلا اهتيصخش نع ًالضف ؛ةودُقو ام مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةمئأل تاكو ءاوفكو

 .نيملاعلا ءاسن ةديسك ةعيفرلا اهتلزنمو

 يدهن ءانكا روز دع اس كلقنلا ةييصختشلا هاذه انلواتت نق اننآ ركذت نأ انتوقي الو

 اهتفرعم ىلع ذإ «نيعمجأ مهيلع هللا تاولص اهئانبأو اهجوزو اهيبأ تاملكب نيرينتسُمو

 الف ءاهتفرعم نع ُلخلا مطُق دقو ردقلا ةليل كردأ دقف اهفرع نمف «ىلوألا نورقلا تراد

 .اهل ًاوفك ناك يذلا اهلعبو اهوبأو اهقلاخ اّلإ اهتفرعم ٌّقح اهفرعي

 ٠ :رضاحلا انرصع يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ةّيصخش ىلإ فرعتلا ةرورض ٠









 قالخم

 ةيهلإ ةياعرب ةدالو

 هيلع للا لضاللا لوبسر ناك ةنوغشلاو:رويصعلا قذف لع ةلل اهيبشت آل ةليل كناك

 نوكيل ةيانعب ءاسلا هتراتخا لوسر «هتدلج ينبو هموق نع ًاديعب هسفنب درفنا دق هلآو

 ناردج تعشخ دق !هدعب نوتأيس نيذلاو هورصاع نيذلا رشبلا لايجأ ىلإ اهلسر متاخ

 تبشعأو «هتاجانمو هتاهآ عاسل (هتلزعو هفاكتعال هراتخا يذلا) دسأ تنب ةمطاف تيب

 هليل قزرخا دفا ردم اهتم ءا ادهاسوا اككاز الإ هارد غروب وشنت ةهعفوأ

 .همايصو هعّرضت راثب هراهن عنيأو همايق راونأب

 هتئيه يف يحولا نيمأ هءاج نأ ذنم هيلع ترم يتلا نوعبرألا ةليللا يه ةليللا هذهو

 لزتعي نأ :ًابيجع ًايهلإ ًارمأ هيلإ ردصأو ؛ةرم لوأ يحولاب هيلع طبه موي اهب هءاج يتلا

 !هاساوو هرزآو هقدصو هبناج ىلإ فقو نم لزتعي نأ .هسفن ىلإ مهّبحأو هيلإ سانلا برقأ

 !! نابض قيعبرأ ةفدنخ ل ربعا :ىهألانمألاب هلأ قل نينهو

 .هايإ الإ حري ملو .هركذب الإ سنأي مل يذلا هّبر رمأ بقرتي نيعبرألا ةليللا يف وهاهو

 ىلإ هيرظانب انرو «نآ لك هفنتكت ىلاعت قحلا ةيانع نأ ًانئمطم هبلقو هينيعب ءامسلا قمر
 طبه دقف «هراظتنا لطي ملو .همامأ ضماغ لذج يف ضموت ةليللا تحرب ام يتلا اهموجن

 ًأيهتت نأ كرمأي وهو مالسلا كترقي ىلعألا يلعلا !دمحم اي :ةراشبلاب يحولا نيمأ هيلع

 !هتيحتو هتفحشل

 ةميظع ةفحت يأ !؟اهيلع قلخلا مركأ هب فحنت نأ ءاسلا تررق يذلا ام !ىرت

 ! ؟هللا قلخ مركأ ىلع هللا ةكئالم مركأ طوبه بجوتست

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠
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 د ةقضنك

 نئازخ يف ام سفنأب نيلسرملاو ءايبنألا متاخ فحتت نأ برلا ةيانع تءاش دقل
 3 ع

 ةوسا نوكت ةيسنإ ءاروح ةقولخمو ءمظعألا هللا مسا اهيف ىلجتي ةديرف ةرهوج :بيغلا

 تحّرص ءامسلا نأ اهرطخ لالجو اهتمصع نايب يف يفكي .نيملاعلا ءاسن عيمجل ةديسو

 نأ اهيبأ نم اهتلزنمب حيولتلا يف يفكيو !!اهبضغل بضغيو اهاضرل ىضري هللا نأب اهيبأل

 يتلا ةورذلا ةمظع نايب يف انبسحو ؛هيبنج نيب يتلا هحورو هبلق ةجهبو اهيبأ ٌمأ اَّنِإ لوقن
 «مالسلا |مهيلع يلع نينمؤملا ريمأل ءفك اَّنأ نم ءامسلا هنع تفشك اهب هّونن نأ اهيلع فقت

 هذه ىلع نمت نأ ءاسسلا تءاش دقل .(هنود اف مدآ ,ءفك ةمطافل ناك ام ءٌلع الول) ذإ

 ّنسحلا دودولا ٌبرلا ٌةدارإ تغاص دقل .لامكلاو لاهجلاو نسحلاو فطللا زمرب ةطيسبلا

 هئايبنأ متاخ ىلإ اهادهأو «ةمطاف اير اه|سأ ةيسنإ ءاروح ةقولخم ناكف ّلامكلاو ٌلاجلاو
 و

 .نيملاعلا ءاسن ةديس نوكتل ممألا ةمتاخ هتّمأ ىلإو

 ذأ هيرشي ةوبابشلا ةيفزلا ةنفرش فورد نطفناةل ويلا اجعلنا وسر تحي

 بجنت مل ةنباب - اهتايحضتو اهترزاؤمو اهربصو اهناميإ ءازج - اهيلع معنأ دق دودولا اهّمر

 ءاسن نارجه يلايل يف اهتشحو ٍبهذُي ًاسينأ اهادهأ ىلاعتو كرابت قلاخلا َّنأو ءاهلثم طق ّمأ

 .بلاط يبأ بعش يف شيرق ةعطاقم مايأ يف اهبناج ىلإ فقيو ءال شيرق



 قاللم

 مالسلا امهيلع ةجيدخو يبنلا رمع ةليصح مالسلا اهيلع ةمطاف

 انيب :لوقيف ءامهيلع هللا مالس ةمطاف ءارهزلاب ةجيدخ لمح ةصق يسلجملا ةمالعلا يوري

 وبأو حاضحضلا نب رذنملاو رساي نب رامع هعمو حطبألاب سلاج هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 طبه ذإ ءبلطملا دبع نب ةزمحو بلطملا دبع نب سابعلاو بلاط يبأ نب يلعو رمعو ركب

 ىلإ قرشملا نم تذخأ ىتح هتحنجأ رشن دق ,ىمظعلا هتروص يف مالسلا هيلع ليئربج هيلع
 ةجيدخ نع لزتعت نأ كرمأي وهو مالسلا كيلع أرقي ىلعألا يلعلا دمحم اي :هادانف .برغملا

 .ًاقماو اهبو «ابحم اهل ناكو «هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلع كلذ ٌقشف «ًاحابص نيعبرأ

 اذإ ىتح «ليللا موقيو «راهنلا موصي ءًاموي نيعبرأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا ماقأف :لاق

 ينظت ال ةجيدخ اي :اهل لق ءلاقو رساي نب رامععب ةجيدخ ىلإ ثعب كلت همايأ رخآ يف ناك

 ينظت الف .هرمأ ذفنتل كلذب ينرمأ لجو زع يبر ّنكلو «ىلق الو ةرجه كنع يعاطقتا َّنأ

 ِكّنج اذإف ءًرارم موي ّلك هتكئالم مارك كب يِهابُيل لجو زع هللا َنإف ءًاريخ الإ ةجيدخ اي
 ءدسأ تنب ةمطاف لزنم يف إف ءكشارف نم كعجضم يذخو .بابلا يفيجأف ليللا

 يف ناك املف .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دقفل ًارارم موي لك يف نزحت ةجيدخ تلعجف

 وهو «مالسلا كئرقي ىلعألا يلعلا دمحم اي :لاقف مالسلا هيلع ليئربج طبه نيعبرألا لامك

 بر ةفحت امو ليئربج اي :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاق هتفحتو هتيحتل بُهأتت نأ َكرمأي

 .يل ملِع ال :لاق ؟هتّيحت امو «نيملاعلا

 ليدنمب ىطغم قبط هعمو ليئاكيم طبه ذإ كلذك هلآو هيلع هللا لص يبنلا انيبف :لاق

 01 ليئربج لبقأو «هلآو هيلع هللا لص يبنلا يدي نيب هعضوف - قربتسإ :لاق وأ - سدنس

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠



 ةقهك

 لاقف «ماعطلا اذه ىلع كراطفإ ةليللا لعجت نأ كبر كرمأي دمحم اي :لاقو مالسلا هيلع

 نأ ينرمأ رطفي نأ دارأ ذإ هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناك :مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع

 هلآو هيلع هللا لص يبنلا يندعقأ ةليللا كلت يف ناك |ملف «راطفإلا ىلإ دري نمل بابلا حتفأ

 .ّللع الإ مّرحم ماعط هَّنِإ بلاط يبأ نب اي :لاقو «لزنملا باب ىلع

 ؛ماعطلاب هلآو هيلع هللا لص يبنلا الخو بابلا ىلع تسلجف» :مالسلا هيلع يلع لاق

 هلآو هيلع هللا لص يبنلا لكأف ءبنع نم دوقنعو بطر نم قذع اذإف قبطلا فشكو
 هدي لسغو «ليئربج هيلع ءاملا ضافأف لسغلل هدي ّدمو اير ءاملا نم برشو ءاعبش هنم

 ىلص يبنلا ماق مث «ءامسلا ىلإ ءانإلا عم ماعطلا لضاف عفتراو «ليفارسإ هلدنمتو ؛ليئاكيم

 ىلإ يتأت ىتح كنقو يف كيلع ةمّرحم ةالصلا :لاقو ليئربج هيلع لبقأف يلصيل هلآو هيلع هللا

 ةليللا هذه يف كبلُص نم قلخي نأ هسفن ىلع ىلآ لجو زع هللا َّنإف ءاهعقاوتف ةجيدخ لزنم

 .«ةجيدخ لزنم ىلإ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بثوف «ةبيط ةيرذ

 ليللا ينّدج اذإ ناكف ,ةدحولا ٌتفلأ دق تنكو» :اهيلع هللا ناوضر ةجيدخ تلاق

 «يحابصم تأفطأو ءيدرو تيلصو «يباب تقلغو .ءيرتس تفجسأو .يسأر تيطغ

 ىلص يبنلا ءاج ذإ ةهبتنملاب الو ةمئانلاب نكأ مل ةليللا كلت يف ناك |ملف ,يشارف ىلإ تبوآو

 هللا لص دمحم الإ اهعرقي ال ةقلح عرقي يذلا اذه نم :تيدانف .بابلا عرقف هلآو هيلع هللا

 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت عقم

 :هقطنم ةوالحو همالك ةبوذعب هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىدانف :ةجيدخ تلاق ؟هلآو هيلع

 .(دمحم نإ ةجيدخ اي يحتفا

 .بابلا تحتفو «هلآو هيلع هللا لص يبنلاب ةرشبتسم ةحرف تمقف» :ةجيدخ تلاق

 «ةالصلل رهطتف ءانإلاب اعد لزنملا لخد اذإ هلآو هيلع هللا لص ناكو «لزنملا يبنلا لخدو

 ٌمدي مل ةليللا كلت يف ناك |ملف .هشارف ىلإ يوأي مث ءامههيف زجوي نيتعكر لصيف موقي مث 8



 «ينحزامو ينبعادو هشارف ىلع يندعقأو يدضعب ذخأ نأ ريغ «ةالصلاب بهأتي لو .ءانإلاب

 دعابت ام .ءاملا عبنأو ءامسلا كمس يذلاو الف ءاهلعبو ةأرملا نيب نوكي ام هنيبو ينيب ناكو

 ."""(ينطب يف ةمطاف لقثب تسسح ىتح هلآو هيلع هللا لص يبنلا ينع

 ءامسلاو ضرألا قلخي نأ لبق ىلاعت هللا رون نم تقلخ ةمطاف

 نم مالسلا مهيلع نيرّهطملا هتيب لهأو هلآو هيلع هللا لص ميركلا هّيبن ىلاعت هللا قلخ

 «مهب انيلع ْنمف ةيرشب ةيدرأ مهيلع علخ مث «هشرعب قدحت ًاراونأ مهلعجف «ىلاعت هرون

 .ضعبلا ىلع ىفخي ىنعملا اذهو .هّمسا اهيف ركذّيو عفرُت نأ هللا نذأ تويب يف مهلعجو

 دقو «(؟ةّيسنإ ءاروح ةمطاف نوكت فيك) هللا لوسر نم لأسي ضعبلا اندهاش كلذلو

 نم سانلا قلخ ىلاعت هللا َّنأ ةقيقح حّضوتو ؛ىنعملا اذه ىلإ هّبنت ةريثك ثيداحأ تدرو

 تدرو امك ؛ةدحاو ةرجش نم نينمؤملا ريمأ هّيصوو لسرملا ِهِّيبن قلخو «ىّتش رجش

 .دحأ مهب ساقُي ال مالسلا مهيلع تيبلا لهأ َّنأ يف ةرئاكتم ثيداحأ

 مهيلع) هئابآ نع «هللا دبع يبأ نع «يفريصلا ريدس نع رابخألا يناعم يف قودصلا ىور

 نأ لبق (مالسلا اهيلع) ةمطاف رون قلخ :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق» :لاق (مالسلا

 ةمطاف» :لاقف ؟ةيسنإ يه تسيلف «هللا يبن اي :سانلا ضعب لاف ««ءامسلاو ضرألا قلخي

 نم لجو زع هللا اهقلخ» :لاق ؟ةيسنإ ءاروح يه فيكو هللا يبن اي :اولاق ؛«ةيسنإ ءاروح
 .(مدآ ىلع تضرُع مدآ لجو زع هللا قلخ |ملف ,حاورألا تناك ذإ مدآ قلخي نأ لبق هرون

 اي :اولاق .«شرعلا قاس تحت ةَقُح يف تناك» :لاق ؟ةمطاف تناك نيأو «هللا يبن اي :ليق

 زع هللا قلخ (ملف ,ديمحتلاو ليلهتلاو سيدقتلاو حيبستلا» :لاق ؟اهماعط ناك اف «هللا يبن

 )١( ىبلجملل راونألا راحب ١5:8/ - 6١.
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 ةحافت اهلعج يبلص نم اهجرخي نأ لجو زع هللا بحأو .هبلص نم ينجرخأو مدا لجو

 !دمحم اي هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلا :يل لاقف مالسلا هيلع ليئربج اهب يناتأو ةنجلا يف

 ؛مالسلا كئرقي كبر َّنِإ دمحم اي :لاقف ؛ليئربج يبيبح هللا ةمحرو مالسلا كيلعو :تلق

 لجو زع هللا اهادهأ ةحافت هذه َّنِإ دمحم اي :لاق .مالسلا دوعي هيلإو مالسلا هنم :تلق

 !اهلُك :هلالج لج هللا لوقي دمحم اي :لاق .ىردص ىلإ اهتممضو اهتذخأف .ةنجلا نم كيلإ

 فخت الو اهلُك ؟لكأت ال كل ام دمحم اي :لاقف ؛هنم تعزفو ًاعطاس ًارون تيأرف اهتقلفف

 ا را راو 1 ا ا

 األ ةمطاف ضرألا يف تيّمُس م :لاق ؟ةمطاف ضرألا ينو ؛ةروصنملا ءامسلا يف تمس

 كلذو («ةروصنملا ها ءاهبح نع اهؤادعأ مطفو رانلا نم اهّتعيش ثمطف

 رصن ينعي '١”#ءاشي نم رصني هللا رصنب نونمؤملا حرفي ذئمويو# لجو زع هللا لوق

 (7.اهيبحمل ةمطاف

 ءارهزلا نون نم رعرت عملا نوضرألاو غسل تاوازسلا نأ ةياور ًابيرق يتأتس :لوقأ

 .مالسلا اهيلع ةمطاف

 مالسلا اهيلع ةرهطملا ةرهاطلا ءارهزلا ةدالو

 نع هللا اهضّوع دقف ءال شيرق ءاسن ةعطاقم مالسلا اهيلع نينمؤملا َّمأ ٌرضي مل

 6 شيرق ءاسن ثيداحأو انيكردح نين ناكشو «ةمطاف ةرهاطلا ةلسنلا ثيدح ٌنهثيداحأ

 فرش اّيأو - فرشلا نمل نوكي نأ نضفر شيرق ءاسن َّنأ ةجيدخ ةرباصلا ةنمؤملا رضي م

 كلت نع ىلاعت هللا اهضّوع ذقلف «نيملاعلا ءاسن ةدّيس ةدالو يف ةدعاسملاو ةمهاسملا يف -

 .0و : ناتيآلا :مورلا ةروس )١(

 .0 :5” راونألا راحب (؟)



 ةام

 يفو .ةجيدخ نينمؤملا ٌّمأل ةمدخلا ميدقتب نفّرشت «ةئجلا ءاسن نم تاليلج تادّيس ةوسنلا

 نوكي نأ ىلاعت هللا راتخا يتلا ةنوميملا ةلسنلا كلت ءاهتدهدهو ةرّهطملا ةرهطلا اهتنبا سمل

 مه نييدهم ةاده ةّمئأ اهدالوأ ىلاعت لعجي نأو ءاهنم هلآو هيلع هللا لص يبنلا لسن دادتما

 .هضرأ يف هللا ءافلخ

 هذه تّلطأ دقف «ءاكبلاب ايندلا ىلإ مهئيجم نوّلهتسي نويداعلا لافطألا ناك اذإو

 ترئشابتو ءاهرونب ضرألا تقرشأ يتلاو ءاهتدالوب ليئربج رّشب يتلا ةكرابملا ةديلولا

 اهتدالو رمأ نيّلوت يتاللا ةوسنلا تملعأو «نيّتداهشلاب تقطنف ءاهتدالوب نيعلا روحلا

 اهينلو دار فايع الا دين | لعب نار ماتا ويس وع اهابأ نان ةيفيتعا ل1 ةكاعحأب

 ةنمؤملا مالسلا اهيلع ةجيدخ ىلع اهب هللا معنأ ةديلو نم اهب مركأف !طابسألا ةداس مه

 ليبس يف اهلاومأو اهسفنب هل اهتاساومو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرب اهناهيإ ءازج ةرباصلا

 !ديحوتلا ةملك ءالعإو هللا نيد رصن

 ةدالو ناك فيك :مالسلا هيلع قداصلا هللا دبع يبأل تلق :لاق ءرمع نب لضفملا نع

 ىلص هللا لوسر اهب جّوزت امل مالسلا اهيلع ةجيدخ َّنِإ ,معن» :لاقف ؟مالسلا اهيلع ةمطاف

 نكرتي الو ءاهيلع نمّلسي الو ءاهيلع نلخدي ال ّنكف «ةكم ةوسن اهترجه هلآو هيلع هللا
 ًارذح اهمغو اهعزج ناكو ,كلذل مالسلا اهيلع ةجيدخ تشح تشحوتساف ءاهيلع لخدت ةأرما

 .«هلآو هيلع هللا لص هيلع

 كلذ متكت تناكو ءاهرّبصتو اهنطب نم اهثّدحت مالسلا اهيلع تناك ةمطافب تلمح (ملف

 عمسف ًاموي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخدف «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم

 نيدجلا» :تلاق ( «؟نيئّدحت نم .ةجيدخ اي» :ال لاقف «مالسلا اهيلع ةمطاف ثذدحت ةجيدخ

 1 نأ اننا زد | فرك اذه م دنع اند لاق دا نفرق ةزوت نق نا طق قيل

3 
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> 

 اهلسن نم لعجيسو ءاهنم لسن لعجيس ىلاعتو كرابت هللا َّنأو «ةنوميملا ةرهاطلا ةلسنلا

 ىلع مالسلا اهيلع ةجيدخ لزت ملف .«هيحو ءاضقنا دعب هضرأ يف هءافلخ مهلعجيو «ةّمئأ

 ينم نيلتل نيلاعت نأ :مشاه ينبو شيرق ءاسن ىلإ تهّجوف ءاهتدالو ثرضح نأ ىلإ كلذ

 ًادمحم ٍتجّوزتو ءانلوق ٍلبقت مو ءانتيصع ِتنأ :اهيلإ نلسرأف ءاسنلا نم ءاسنلا يلت ام

 .ًائيش كرمأ نم لن الو ءيجن انسلف «هل لام ال ًاريقف بلاط يبأ ميتي

 رمس ةوسن عبرأ اهيلع لخد ذإ كلذك يه انيبف «كلذل مالسلا اهيلع ةجيدخ تمتغاف

 اي ينزحت ال :نهادحإ تلاقف «نبعأر امل نهنم تعزفف مشاه ينب ءاسن نم نبَّنأك «لاوط

 يهو - محازم تنب ةيسآ هذهو «ةراس انأ ءكتاوخأ نحنو «كيلإ كبر لسُر انف ةجيدخ

 انثعب تارمع نب ىسوم تنعأ موثلك هذهو «نارمغ تنب ميرم هذهو - ةنبجلا يف كتقيفر
 نع ىرخأو ءاهنيمي نع ةدحاو تسلجف ءءاسنلا نم ءاسنلا يلت ام كنم يلنل كيلإ هللا

 ةرهاط مالسلا اهيلع ةمطاف تعضوف ءاهفلخ نم ةعبارلاو ءاهيدي نيب ةثلاثلاو ءاهراسي

 يف قبي لو «ةكم تاتويب لخد ىتح رونلا اهنم قرشأ ضرألا ىلإ تطقس اللف «ةرّهطم

 نيعلا روحلا نم رشع لخدو .رونلا كلذ هيف قرشأ الإ عضوم اهبرغ الو ضرألا قرش

 رثوكلا نم ءام قيربإلا يفو «ةنجلا نم قيربإو «ةنجلا نم تسط اهعم نهنم ةدحاو لك

 نيّواضيب نيتقرخ تجرخأو «رثوكلا ءابب اهتلسغف ءاهيدي نيب تناك يتلا ةأرملا اهتلوانتف
 ؛ةنافلاب اهتعقوةدحاوب ايدنلف' ةيدعلاوكنتلا نم اضرةسطأو.نيللا نم ايقايمدفأ

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ» :تلاقو «نيتداهشلاب مالسلا اهيلع ةمطاف تقطنف اهتقطنتسا مث

 مث ؛طابسألا ةداس يدلّؤو ءءايصوألا ديس يلعب َّنأو «ءايبنألا ديس هللا لوسر يبأ َّنأو

 ترشابتو ءاهيلإ نكحضي نلبقأو ءاهمساب نهنم ةدحاو لك تّمسو «نهيلع تمّلس
 يف ثدحو «مالسلا اهيلع ةمطاف ةدالوب ًاضعب مهضعب ءامسلا لهأ رشبو «نيعلا روحلا



 د هفا

 ةرهطم ةرهاط ةجيدخ اي اهيذخم :ةوسنلا تلاقو .«كلذ لبق ةكئالملا هرت مل رهاز ٌرون ءامسلا

 ٌردف ءاهيدث اهتمقلأو «ةرشبتسم ةحرف اهتلوانتف ءاهلسن يفو اهيف كروب «ةنوميم ةيكز

 يف ىمنتو ءرهشلا يف يبصلا ىمني اى مويلا يف ىمنت مالسلا اهيلع ةمطاف تناكف ءاهيلع

 ("7.ةنسلا يف يبصلا ىمني !ى رهشلا

 ىلاعت هللا شرع بنج ىلإ مالسلا اهيلع ةمطافرون

 اهلعب رونو لسرملا اهيبأ رون عم ىلاعت هللا شرعب ًاقدحم مالسلا اهيلع ءارهزلا رون ناك

 مهيلع نيموصعملا ةمئألا اهدالوأو نينسحلا اهيدلو رونو هلوسر ّيصوو هللا نيد رصان

 هيلع ليلخلا ميهاربإ رظن هللا مالس مهيلع هتيب لهأو يبنلا راونأ تتفل دقو .مالسلا

 نع ىلاعت هّبر نم رسفتساف «تاوامسلا توكلم نياعف هرصب نع هل هللا فشك امل مالسلا

 اذه» :مالسلا اهيلع ءارهزلا رون نع هل ليقو ءاهنع لجو ّزع هللا هربخأف «راونألا كلت

 ىلص هللا لوسر ةعضب يّبحمل ًائينهف !«رانلا نم اهيّبحع ثمطف ؛مالسلا اهيلع ةمطاف رون
 مهنم ءارهزلاو - مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ٌراونأ تشهدأ دقف «هتناحيرو هلآو هيلع هللا

 ريمأ :ءارهزلا جوز ةعيش نم نوكي نأ هّبر لأس ىتح «مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ -

 !مالسلا هيلع نينمؤملا

 «ريصب يبأ ىلإ هيف هدنسب رايهام نب سابعلا نب دمحم ريسفت نع يبلجملا ةمالعلا يوري

 نم ٌناو# لجو زع هلوق ريسفت نع مالسلا هيلع هللا دبع ابأ يفعجلا رباج لأس :لاق

 ًارون ىأرف رظنف .هرصب نع هل فشك ميهاربإ قلخ امل هللا َّنِإ) :لاقف "”«ميهاربإل هتعيش

 هلآو هيلع هللا لص دمحم رون اذه :هل لاقف ؟رونلا اذه ام يهلإ :لاقف شرعلا بنج ىلإ

 )١( ص :قودصلا يلامأ  597 5940/ح94517/1١.

 ةيآلا :تافاصلا ةروس (؟) ١/.

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠
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 رون اذه هل ليقف ؟رونلا اذه امو يهلإ :لاقف «هبنج ىلإ ًارون ىأرو .يقلخ نم يتوفص

 امو يهلإ :لاقف «راونأ ةثالث مهبنج ىلإ ىأرو ؛ينيد رصان مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع

 اهيدلو رونو «رانلا نم اهيّبحم ثمطف مالسلا اهيلع ةمطاف رون اذه :هل ليقف ؟راونألا هذه

 اي :ليق ؟مهب ل :لاقف ؛مالسلا امههيلع نيسحلاو نسحلا

 (7.ثيدحلا - «ةمطافو يلع دلو نم مالسلا مهيلع ةمئألا ءالؤه ميهاربإ

 ىلاعت هللا ةمظع رون نم ةقولخم ةمطاف

 عطتست ملو ءاهرونب نوضرألاو تاوامسلا تءاضأف مالسلا اهيلع ءارهزلا تقرشأ

 نع نيلئاستم نيدجاس مهّبرل اوٌرخف «مالسلا اهيلع ءارهزلا رون لّمحت ةكئالملا راصبأ

 هرون نم رولا كلذ ّنأ ىلاعت هللا مهربخأف «مهراصبأ ىشغأ يذلا رونلا كلذ هنُك ةقيقح "

 اي كمظعأ اف .مهّبر ىلإ قلخلا نودبب ىده ةمئأ رونلا كلذ نم جرخيس هاو :لجوزغ

 َتمعنأو «نيملاعلا ىلع مهترتخا نيذلا ةداحلا ةمئآلا ّمأب انيلع َتننم نأ !كمركأ امو !ٌبر

 !اهتيالوو اهتبحمب انيلع

 ءارهزلا ةمطاف تيّمُس اَّنِإ) :لاق «مالسلا هيلع رفعج يبأ نع «هللا دبع نب رباج يوري

 ءوضب ضرألاو تاوامسلا تءاضأ تقرشأ |ملف ؛هتمظع رون نم اهقلخ لجو زع هللا َّنأل

 ام ءانديسو انهلإ :اولاقو ,نيدجاس (هلل) ةكئالملا تّرخو ةكئالملا راصبأ تشغو ءاهرون

 «يتمظع نم هتقلخو ياسوععا «يرون نم رون اذه :مهيلإ هللا ىحوأف ؟ر ع

 ةّمئأ رونلا كلذ نم جرخأو «ءايبنألا عيمج ىلع هلّضفأ ي ايبا نتن نيل كتم نيدسزعأ

 ("”.«يضرأ ين يئافلخ مهلعجأو .يقلخ ّيِإ نودهيو ,يرمأب نوموقي

 ١9/1. :8 ةرضانلا قئادحلا ؛١5١ :5 راونألا راحب )١(

 .87 ص :يعيشلا يربطلا ريرج نب دمحم «تازجعملا رداون (؟)



 كلا

 نسحلاو يلعو دمحم رون نم رمقلاو سمشلاو تاوامسلاو ٌشرعلا ىلاعت هللا قلخ دقل

 «ةكئالملا تكتشا ىّتح ةملظلاب ضرألا ىلتبا ىلاعت هَّنأ مث ,مهيلع هللا تاولص نيسحلاو

 تاوامسلا ترهزأف «شرعلا دنع قّلعيو ليدنق يف ةمطاف رون نم عضوي نأ لجو ّرع رمأف

 !(ءارهزلا)ب ةمطاف تيّمس رهازلا اهرون نمف «ةمطاف رون نم نوضرألاو

 لجأ يف هللا "لوس نون جيف رعلا قلع ناكقتللا نأ يافع قنا ةناؤرتو هاج

 نم رمقلا قلخو ؛تاوامسلا نم لجأ يلعف «يلع رون نم تاوامسلا قلخخو ؛شرعلا نم

 نم ريخ نيسحلاف «نيسحلا رون نم سمشلا قلخو ؛رمقلا نم لجأ نسحلاف ءنسحلا رون

 ىلإ تكشف «كلذ ةكئالملا عطتست ملف تاملظلاب ضرألا ىلتبا ىلاعت هللا َّنإ مث .سمشلا

 ليدنق يف هعضو ةمطاف رون نم ذم :مالسلا هيلع ليئربجل العو زع لاقف ءلجو زع هللا

 عبسلا تاوامسلا ترهزأف «كلذ مالسلا هيلع ليئربج لعفف ؛شرعلا طرق يف هقّلعو

 قلخف .نيسحلا قلخو نسحلا قلخو ةمطاف قلخو ًايلع قلخو هللا لوسر ءنوضرألاو
 يعافتراو يدجمو يدوجو يلالجو يتزعو» :هللا لاقف .تسّدقو ةكئالملا تحبسف عبسلا

 ىلإ اهيبحمو اهينبو اهلعبو ةمطافل مكميدقتو مكحيبست باوث َنلعجأل ,يناكم ىلعأ يف

 (37.«مالسلا اهيلع ءارهزلا تيّمس كلذ لجأ نمف «ةمايقلا موي
 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠
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 4قطع

 مالسلا اهيلع ءارهزلاب هّللا ىلإ لّسوتي مالسلا هيلع مدآ

 ةماّوللا هسفن هجاويس ام ناعرس هنكل ؛ةيصعملا بكتري نأ ةراّمألا هّسفن ناسنإلل لّوست

 نأ هيلإ لّسوتيو روفغلا هّبر ىلإ عزفيف «ةعاطلا يف لقاثتلاو ةيصعملا ىلع همولتو هفنعت يتلا

 نمو هّبر دنع هل عفشي ًاعيفش هئاعد يدي نيب مّدقي نأ ىلإ يصاعلا درفلا جاتحيو .هل رفغي

 عيفشلا اذه لثمو «ةعافشلل هلّهؤت هّبر دنع ةريبك ةلزنم اذ عيفشلا اذه نوكي نأ ّيبيدبلا

 ةَعافشلا وكلن ال» ادهع نمحرلا دنع دمنا نم هنأ ةميركلا ةينآرقلا تايآلا هفصت

 ٍذِئَمْوَي# اَلوق هل ىضرو نمحرلا هل نذأ نم ِهّنأو ,20اَدْههَع محلا َدْنِع َذَحا نمالإ

 نشا هس وع لاول هارت هل قو ةريطتالا ذل جرجا تال ةقانلفلا تا
 قحلاب َدهش ْنَم الإ ٌةعاّقَشلا هنود نم َنوُعْدَي َنيِذَّلا كلي الو نوملعي مهو

 ةيثيدحلاو ةيريسفتلا رداصملا نم ريثك اهتلقانت يتلا ةلبقملا ةياورلا يفو ."””4َوُمَلْعَيُْهَو

 َّنأ ىلع ةلالد ِْيَلَع ٍباَنَف تاَمِلكح هير 'نِم ْمدآ ىلا ىلاعت هلوق ريسفت يف نيقيرفلل
 .هل هللا رفغي يك مهب لّسوتلا هيلع بجي نيذلا ءاعفشلا ىلع مالسلا هيلع مدآ لد ىلاعت هللا

 هللا لوسر لاق :لاق ءسابع نبا نع ءحلاص يبأ نع هريسفت يف يفوكلا تارف ىور

 مدآ اي :لاقف ليئربج هاتأ :ةنخلا نم جرخأو ؛مدآب ةئيطخلا تلزن امل :هلآو هيلع هللا لص

 نيذلا ةسمخلا قحب كلأسأ ٌبر) لق :لاق ؟وعدأ اهب ؛ليئربج يبيبح اي :لاقف «كّبر دا

 اي :مالسلا هيلع مدآ هل لاقف ««ينتمحرو ّنِلع تب الإ ,نامزلا رخآ يبلص نم مهجرخُت

 قحبو «كيبن ّيصو يلع قحبو :كيبن دمحم ٌّقحب ٌمهللا) :لق :لاق «يل مهّمس «ليئربج

 .41ل/ ةيآلا :ميرم ةروس )١(

 1١9. ةيآلا :هط ةروس (7)

 .85 ةيآلا :فرخزلا ةروس (”)



 قلم

 نهب اعدف «(ينمحر اف يلع َتبتالإ ءكيبن يطبس نيسحلاو نسحلا قحبو «كيبن تنب ةمطاف

 امو «4هيَلَع َباَنَق ِتاَمِلَك ِهّيَر نم ُمَدآ ىَقلَتَق# :هللا لوق كلذو ««هيلع هللا باتف «مدآ

 ."7هل هللا باجتسا الإ ءنبم وعديو ةينلا صلخي بوركم دبع نم

 هللا ىلص هللا لوسر تلأس :لاق سابع نبا نع راجنلا نبا نع يطويسلا جرخأو

 قحب لأس» :لاق ؟هيلع باتف هبر نم مدآ اهاقلت يتلا تاملكلا نع ملسو - هلآو - هيلع

 29 «هيلع باتف «ىلع تبث الإ نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ىلعو دمحم

 ءاضيبلا ةّيمطافلاب هللا ىلإ لّسوتي بلاطوبأ

 وبأ لّسوتو «هل ىلاعت هللا رفغف اهينبو اهلعبو اهيبأو ءارهزلاب مالسلا هيلع مدآ لّسوت

 .ةماهت ضرأ باصأ يذلا لازلزلا نكسف «ىلاعت هللا دنع مهتلزنمبو مهب شيرق نمؤم بلاط
 هلق بلاط نأ ف قرار ال ةضاقلباو ةماعلا نماذج ناب وكانا لاجمل اذه فان ويو

 لزن مالسلا هيلع ليئربج َّنَأ ىتح ءشيرق يكرشم مامأ هرصنو هللا لوسر ىوآ دق مالسلا
 تام دقف اهنم جرخا» هل لاقو ةكم نم ةرجحلاب هرمأف بلاط يبأ ةافو دعب هللا لوسر ىلع

 اركتشو او دلو ل نكافلا ليا رقلا كلا قفا ذاق لإ امينع 115:10

 ؛لاعت هللا مالك قيدصتب ًامحب نموم وع بلاطابأ نأ فرفن امكن نوُئمؤُمْلار شه ةفلبأوأ

 هللا لص هللا لوسر ّنأ اهنم «هناميإ ىلع ّلدت يتلا ةنيتملا ةّلدألا تارشع كلذ ىلإ فاضي

 نيبو تاملسملا نيب قّرف «4رِفاَوكْلا ّصِعب اوكحِبُْن الو# ىلاعت هلوق لزن امل هلآو هيلع
 ةمطاف ٌرقأو ءتاكرشملا نم مهتمصع يف نم قيلطتب نيملسملا رمأو «نيكرشملا ٌنهجاوزأ

 .(...مدآ ىقلتف) ةكرابملا ةيآلا ليذ 2١7 ص :تارف ريسفت )١(

 01 ١: روثنملا ردلا (0)

 . 500 ١: يزودنقلل ةدوملا عيباني ؛7 4 ١: يلزتعملا ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جبن حرش (*)

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠
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 ةقهك

 .بلاط يبأ نيبو اهنيب قّرفي لو (اهترجهو اهناميإ ٌرمأ رهتشا يتلا) دسأ تنب

 ةدالو ثيدح يف - يراصنألا رباجو بنعق نب ديرب نع بوشآ رهش نبا جرخأ
 شيرق تلعو «ًامايأ مهب تلزلزو ضرألا تجتراو) هيف ءاج «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 ترثانتو روخصلا مهب تكدكدت ىتح ًاجاجترا جتري لعجف «سيبق يبأ ةورذ ىلإ مانصألا

 دق هللا َّنِإ سانلا اهيأ» :لاقو لبجلا بلاط وبأ دعصف ءاههوجو ىلع ةهلآلا تطقاستو

 اودهشتو هتيالوب اوّرقتو هوعيطت م نإ ءًاقلخ اهيف قلخو «ةثداح ةليللا هذه يف ثدحأ
 ةيدمحملاب كلأسأ يديسو يملإ) :لاقو هدي عفرف «هب اورقأف ؛مكب ام نكسي مل هتمامإب

 (ةمحررلاو ةفأرلاب ةماهت ىلع تلضفت الإ ءءاضيبلا ةيمطافلابو «ةيلاعلا ةيولعلابو «ةيدومحملا
 (7.ثيدحلا - «اهملعت ال يهو ةيلهاجلا ين اهديادش يف اهب وعدت برعلا تناكف

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةيمست ىلوتي ىلاعت هللا

 ةناحير «نينوكلا ةدّيس ىلع مسا قلطي نم ؟نيملاعلا ءاسن ةديس يّمسي يذلا نم
 حتا ةيهلإلا ةيدلا لسرم نإ ؟ءابجتلا ةادحلا ةمقألا "أو ىفترملا ةجاوزو ىقطنصلا

 ةيمست يف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مف نم تجرخ يتلا تاملكلا َّنإو ءاهتيمستب

 .هيف ءارم ال ًايحو تناك مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ّيبصلا َّمَّطَمو .هعطق :ًامَطَق َدوُعلا ِمَّطَف) :برعلا ناسل يف روظنم نبا لوقي

 أ هنمَّطفو موُطْفَمو ميِطَف مالغو ؛عاضرلا نم هّلّصف :ميطف وهف أمْطَف همِطُفَي

 ."(اهعاضر نع هتلّصف :همِطُفَت

2 
 هم

 )١( :بوشآ رهش نبال بلاط يبأ لآ بقانم 7: ١ :"ه راونألا راحب ؛7 17 .

 ) )5برعلا ناسل ١7: 505.(مطف)



 ةياتم

 ٌقئالخلا مطفو ءرانلا نع اهّبحأ نم ّمطفو «ملعلاب ءاسنلا ةدّيس ىلاعت هللا مطف دقلو

 اذه ةثارو يف عمطي ناك نم عمط تعطقو تمطف اهيلع هللا ٌمالس اَّنأ اك ؛اهتفرعم نع

 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب رمألا

 مالسلا هيلع رفعج يبأ نع كلملا دبع نب ديزي نع هدانسإب قودصلا خيشلا يوري

 دمحم ناسل هب قطنأف كلم ىلإ لجو زع هللا ىحوأ مالسلا اهيلع ةمطاف تدل املا :لاق

 هيلع رفعج وبأ لاق مث .ثمطلا نع كتمطفو «ملعلاب كتمطف نإ :لاق مث ,ةمطاف اهاّسف

 ."77(قاثيملاب ثمطلا نعو «ملعلاب ىلاعتو كرابت هللا اهمطف دقل هللاو :مالسلا

 نع هيبأ نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع هدانسإب هسفن ردصملا يف قودصلا خيشلا يوريو

 ."”رانلا نم اهّبحأ نم مطف ىلاعت هللا َّنأل «ةمطاف ةمطاف تيمس نإ :لاق ةريره يبأ

 :نسحلا وبأ يل لاق» :لاق نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نع هدانسإب كلذك يوريو

 نكلو .ءامسألا نمل كلذ َّنِإ :لاق .ءامسألا نيبو هنيب ًاقرف :تلق ؟ةمطاف ةمطاف تيّمُس م

 هللا لوسر َّنأ ملعف ؛هنوك لبق ناك ام مِلع ىلاعتو كرابت هللا َّنِإ هب تيمُس يذلا مسالا

 ملف هلبق نم مهيف رمألا اذه ةثارو يف نوعمطي مِّمأو ءايحألا يف جّوزتي هلآو هيلع هللا لص

 نع مهعطقف ءاهدلو ين لعجو اهنم جرخأ امل ةمطاف ىلاعتو كرابت هللا اهاّمس ةمطاف تدلو

 ."”(تعطق :تمطف ىنعمو .مهعمط تمطف اّمأل ,ةمطاف تيّمُس اذهبف ءاوعمط

 مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع ميهاربإ نب تارف ريسفت نع يبسلجملا جرخأو

 )١( عئارشلا للع ١:174.

 عيارشلا للع (؟) ١: / 178بابلا 141.

 )"( عيارشلا للع ١: / 178بابلا 141.

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠



١ 
 فرع نمف هللا ردقلاو ؛ةمطاف ٌةليللا» :74رْدَمّلا ِةنْيَل يِفهاَئْلَرْنآ اًنإإل :لاق هّنآ

 اومطُف قلخلا َّنأل ةمطاف تيّمُش امَّنإو ,ردقلا ةليل كردأ دقف اهتفرعم ٌّقح ةمطاف
 ."”(اهتفرعم نع

 يف) هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع «هئابآ نع ,قداصلا مامإلا نع قودصلا ىورو

 ....دمحم انأو دومحم وهف «هئامسأ نم مسا يل قش ىلاعتو كرابت هللا َّنإ) :لاق «((ثيدح

 ."0«ةمطاف تنأو رطافلا وهف .هتامسأ نم اًسا ةمطاف اي كل ٌّقشو

 تصرمل ستوب مجرم حرش مصر - مضت جك

 )١( ةيآلا :ردقلا ةروس ١.

 .50 :57 راونألا راحب (؟) 0

 .7ح/ 55ص :قودصلل «رابخألا يناعم (3)



 ةاعم

 مالسلا اهيلع ءارهزلا صئاصخ

 اهتطبهأو ًايرشب ًءادر ءامسلا اهيلع تعلخ يتلا ةديرفلا ةقولخملا هذه صئاصخ يهام

 ىثنألل لماكلا جذومنألا نوكتلو «ةطيسبلا هذه ىلع شيعلا انكراشتل شرعلا قدارس نم

 هللا حنم دقل ؟صوصخملا هجو ىلع ةنجلا لهأ ءاسنل ةديسو نيملاعلا ءاسنل ةديسو ةنمؤملا

 ةرباص اهنحتما امل اهدجوف اهقلخي نأ لبق اهنحتما يتلا ةقولخملا هذه ىلاعتو كرابت

 اهرطخ ميظع ىلع ليلدتلا يف كلذ يفكي لهف ؛تعمس نذأ الو تأر نيعال ام اهحنم

 هلآو هيلع هللا لص نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ َّنأ اهتناكم نايب يف يفكي له ؟اهتلزنمو

 ملس هَّنأو ؛هداؤف ةرمثو هبلق ةجبب انو «هيبنج نيب يتلا هحور اَّئَأو هنم ةعضب اََّنأب لاق

 ةليلجلا ةديسلا هذه فرش ىلع ةلالدلا يف انبسح له ؟اهيراح نمل برحو ءاهملاس نمل

 مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمأ ءايصوألا ديس اهوفك نيبو اهنيب لثامن ْنأ مالسلا اهيلع
 ثيحب «ةطيسبلا هذه ىلع يرشبلا لامكلا ةورذ لثم اََّنأ ىلإ تفتلن له ؟ةميظعلا هتلزنمب

 اهيلع ةرهاطلا لوتبلا ةلزنم حضتتس له !؟اهآلإ ناك امل ًاصخش غيص ول نسُحْلا َّنِإ

 تاوارسلا َّنأ لب ءاهرون نم رهزت عبسلا نيضرألاو عبسلا تاوامسلا نأ انركذ اذإ مالسلا

 ءارهزلا ماقم نيبتسي له !؟اهيلع هللا مالس اهرون نم ةقولخم عبسلا نيضرألاو عبسلا

 باع دقل !؟ًاريهطت اهرّهطو سجرلا اهنع بهذأ ىلاعت هللا َّنأ فرعن نيح مالسلا اهيلع

 ىرتبألا ِهّنأب هوزبنو ءرّكذ دلو هل شع م هنأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع نوكرشملا

 ءارهزلا هتنبا نم هلسن تلعجف ءرثوكلا كرابملا يبنلا اذه تطعأ اَّنأب ءسلا مهلع تّدرف

 هللا ىلص هللا لوسر ادلو امه نينسحلا َّنأ ىلع ميركلا نآرقلا يف تّصنو «مالسلا اهيلع

 يملإلا ّدرلا اوناك مالسلا مهيلع نيكرابملا اهدلوو اََّنَأ ةمطاف ٌماقم حضوي لهف ؛هلآو هيلع

 !؟رتبألاب هوزبنو لسرلا متاخ اوباع نيذلا مهماغطو شيرق يكرشم ىلع مساحلا

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضيت جكإم

 و

 هش نك

 ءارهزلا ةلزنمب - ىرت اي - كلذ لك نراقي له نكلو ءًاعتارو ًاريظع كلذ لك ناك دقل

 دوجوملا يهو - اهلعج نيح «.دودولا امر اهيلع اهضافأ يتلا مالسلا اهيلع ةرهاطلا

 ىلص نيلسرملا ديس نيلئاقلا قدصأ اهنع لاقف «هناحبس هاضرل ًاروحم - قولخملا نكمملا
 ىلع هنيمأ ىلاعت رمأ مث «!اهبضغل بضغيو ةمطاف اضرل ىضري هللا َّنِإ) :هلآو هيلع هللا

 ارمه ذأ كرماي كنز نإ :هلآو' هيلع لا لص ءانينألا ةقاخل ل وعيت لووتلا# لكبح هيخو

 «بهذ نم هباعك ءبصق نم تيب يف ِكَّمأ نإ اهل لوقتو مالسلا مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع

 اهيلع ةمطاف تلاقف .نارمع تنب ميرمو نوعرف ةأرما ةيسآ نيب رمحأ توقاي نم هدمعو
 .مالسلا هيلإو مالسلا هنمو مالسلا وه هلا َّنإ :مالّسلا

 نيملاعلا ءاسن ةديس اهنأ ١-

 هيلع هللا لص مهلضفأو لسرلا متاخ اهيبأ ةعضب مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف

 نيلوألا نم نيملاعلا ءاسن ةدّيس :تاياورلا ضعب يفو - نيملاعلا ءاسن ةدّيس يهو «هلآو

 ءاسن ةدّيس اََّنأ ًابيرق يتأيسو «نامزألا لك يف ءاسنلا لضفأ كش الب يهو -نيرخآلاو

 .بّصعتلاو ٌُبصنلا هامعأ نم الإ ءاسنلا لك ىلع اهليضفتو اهتدايس يف يراهُي الف «ةّنجلا

 ىلع مالسلا اهيلع نارمع ةنبا ميرم حجرت تاياور ةينسلا رداصملا ضعب يف ىرن دقو

 تاياورلا مامأ دمصت ال ةفيعضلا تاياورلا كلت ّنكل «مالسلا اهيلع ءارهزلا انتالوم

 ميركلا انيبن ةعضب ليضفتو حيجرت يف نيقيرفلا بتك اهب دشتحت يتلا ةرتاوتملا ةحيحصلا

 .هلآو هيلع هللا تاولص

 يبأ نب يلع» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق :لاق ءسابع نبا نع يسلجملا جرخأ

 بابش ادّيس مالّسلا هيلع نيسحلاو نسحلا ؛يريغ هللا قلخ لضفأ مالّسلا هيلع بلاط

 مالّسلا هيلع ًايلع َّنِإو «نيملاعلا ءاسن ةديس ةمطاف َّنِإو ءامههنم ريخ امهوبأو ةنجلا لهأ



 قمم

 .")(هنم اهجّوزأ مل مالّسلا هيلع يلع نم ًاريخ مالّسلا اهيلع ةمطافل ٌتدجو ولو ,ينتخ

 لوسر نأ (ثيدح يف) ةرمس نب نمحرلا دبع نع نيدلا لاك يف قودصلا ىورو

 هتنيطو .يحور نم هحور «ينم ًايلع َّنإ ةرمس نباي ...» :هل لاق هلآو هيلع هللا لص هللا

 نيلوألا نم نيملاعلا ءاسن ةديس ةمطاف يتنبا جوز وهو .هوخأ انأو يخأ وهو «يتنيط نم

 نم ةعستو «نيسحلاو نسحلا ةنجلا لهأ بابش يديسو يتّمأ يّمامإ هنم َّنِإو ,نيرخآلاو

 81 (لظو اروخن :ضفاعاك الوعو طبق ضرألا المي «يتّمأ مئاق مهعسات «نيسحلا دلو

 لاق مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ َّنأ ةتابن نب غبصألا نع يلامألا يف قودصلا ىورو

 :ةفوكلا رينم ىلع موي تاذ

 ىلومو «نيقتملا دئاقو «نيملسملا مامإ انأ «نييبنلا ديس يصوو «نييصولا ديس انأ)

 يذلا انأ ءنيبجلل رفعملاو «نيميلاب متختملا انأ «نيملاعلا ءاسن ةديس جوزو «نينمؤملا

 جوزو «نينمؤملا ىلومو.نينحو ردب بحاص انأ «نيتعيبلا تعيابو «نيترجهلا ترجاه

 ."”هلوطب ثيدحلا - «نيملاعلا ءاسن ةديس

 ةنجلا ءاسن ةديس اهنأ -"

 ةنجلا لهأ ءاسن ةديس يه -نيقيرفلا قافتاب - مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا تناك امل

 تنب ةيسآو نارمع تنب ميرمل ةديس اهنوك رمأ نمضتي ٌرمأ وهو «نيرخآلاو نيلّوألا نم

 ليضفتلا عوضوم يف ضوخلا نإف «ىلاعت هللا ىدل تابّرقملا ءاسنلا نم امهاوسو محازم

 موسحم رمأ - ىلاعت هللا دنع ةوظحلاو لضفلا نم نغلب امهم - ءاسنلا نم اهاوس نيبو اهنيب

 .18ح /755 :؟4 راونألا راحب )١(

 .نورشعلاو عبارلا بابلا «1517ص :ةمعنلا مامتو نيدلا لامك (؟)

 .سداسلا سلجملا ء/ص :قودصلا خيشلا يلامأ ()

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠
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 ةديسلا ىلع ىتح ءاسنلا رئاس ىلع اهتيلضفأب حّرص دق هنأ نع كيهان ؛هل ةرورض ال

 ردبلاو ءيطويسلا نيدلا لالجو .يكبسلا يقتلا مهنم ؛نيققحملا ءاملعلا نم ريثك ميرم

 :لاق ,يزيرقملا يقتلاو .يشكرزلا

 دمحم تنب ةمطاف َّنأ هب نيدنو هراتخن يذلا) :كلذ نع لئُس نيح يكبسلا ةرابعو

 ىلص هللا لوسر َّنإ :لاقف ءدواد يبأ نبا كلذ نع لئّسو :لاق .لضفأ هلآو هيلع هللا لص

 يوانملا لقنو .ًادحأ هللا لوسر ةعضبب ٌلدعأ الو ««ينم ةعضب ةمطاف» لاق هلآو هيلع هللا

 ."7(فلسلاو فلخلا نم عمج نع اذه

 ىلإ ًادانتسا ةنسلا خويش نم ةعامج نع لوقلا اذه ةينغم داوج دمحم خيشلا لقنو

 ءاَسِن ىَلَع ٍكلاَفْطْصاَول ةيآل هريسفت دنع يسلدنألا نايح يبأل (طيحملا رحبلا) ريسفت

 ءاملعلا نم هيلع تعمتجا يذلاو :انخويش ضعب لاق) :فرحلاب هصن ام لاق "”4َنييَلاَعْلا

 ةعضب اَّمأل تارخأتملاو تامدقتملا ءاسن لضفأ ةمطاف َّنأ مهخايشأ نع نولقني مهن

 . لاو: ةيلعشأ ليغ شا: كوشو

 لوق :مالّسلا هيلع هللا دبع يبأل تلق :لاق راطعلا نع هيلامأ يف قودصلا خيشلا جرخأ

 :لاق ؟اهملاع ءاسن ةديسأ «ةنجلا لهأ ءاسن ةديس ةمطاف» هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 .«نيرخآلاو نيلوألا نم ةنجلا لهأ ءاسن ةديس ةمطافو ؛ميرم كلت»

 بابش ادّيس مالّسلا مهيلع نيسحلاو نسحلا» هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لوق :تلقف

 )١( :ٍلماعلا نيدلا فرش ديسلل ءاّرغلا ةملكلا ص4١ 7.

 ) )0ةيآلا :نارمع لآ ةروس 47.

 )"( فشاكلا ريسفت 7: /0.



 دهكلاا

 ."7(نيرخآلاو نيلّوألا نم ةنجلا لهأ بابش ادّيس - هللاو - امه» :لاق ؟(ةنجلا لهأ

 ؟كدهع ىتم :ىّمأ ينتلأس :لاق «ةفيذح نع هدانسإب هننس يف يذمرتلا ىورو

 .ينم تلانف ءاذكو اذك ذنم دهع هب يلام :تلقف .هلآو هيلع هللا لص يبنلاب ينعت
 ع ري 5 3 2

 رفغتسي نأ هلأسأو برغملا هعم يلصأف هلآو هيلع هللا لص يبنلا يتآ ينيعد :امل تلقف

 ىلص ىتح ىلصف «برغملا هعم تيلصف هلآو هيلع هللا لص يبنلا تيتأف .كلو يل

 :لاق .معن :تلق ؟«ةفيذح ءاذه نم» :لاقف «يتوص عمسف هتعبتف لتفنا مث .ءاشعلا

 ؟(كّمألو كل هللا رفغ ءكتجاح ام»

 .لع ملسي نأ هبر نذأتسا «ةليللا هذه لبق طق ضرألا لزني مل كلم اذه نإ» :لاق

 (مهيلع نيسحلاو نسحلا َّنأو «ةنجلا لهأ ءاسن ةديس مالّسلا اهيلع ةمطاف َّنأب ينرشبي

 ؛9ىبقعلا رئاخذ يف يربطلا نيدلا بح ًاضيأ هجرخأ ."”«ةنجلا لهأ بابش اديس مالّسلا

 .ريسي راصتخاب '؟”لامعلا زنك يف يدنملا يقتملاو

 يبنلا تعمس :لاق «ناهيلا نب ةفيذح نع هدانسإب يلامألا يف يسوطلا خيشلا ىورو

 هللا نذأتسا هنأ ينفّرعف ؛هتقو لبق ضرألا ىلإ طبهي مل كلم يناتأ» :لوقي هلآو هيلع هللا لص

 ةديس ممالّسلا اهيلع ةمطاف يتنبا نأ ينرشبو لع ملسف .هل نذأف «ّللع مالسلا ين لجو زع

 .«*«ةنجلا لهأ بابش ادّيس مالّسلا امههيلع نيسحلاو نسحا َّنأو «ةنجلا لهأ ءاسن

 هللا لص هللا لوسر لاق :لاق «يردخلا ديعس يبأ نع هدانسإب دنسملا يف دمحأ ىورو

 ./ح/ ١: ١١5 قودصلا يلامأ )١(

 .717/81 ح/ 5١9:8 يذمرتلا ننس (5)

 ١79. ص :ىبقعلا رئاخذ ()

 ."4759حر/ ١١7:15 لامعلا زنك (:)

 .87 ١: ىسوطلل يلامألا (5)

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - |مظك# يقم

 د هك“

 مالّسلا اهيلع ةمطافو «ةنجلا لهأ بابش ادّيس مالّسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا» :هلآو هيلع

 ("'ثيدحلا - «مهئاسن ةدّيس

 ىربكلا ةقيدصلا اهَّنِإ -*

 :©204َُلوُسَرَو هللا عطُي نَمَوأ# ةروكذملا ةيآلا ليذ يف نايبلا عمجم يف ّيمربطلا لاق

 قيدصلا :ليقو .قحلا هبجوي اب - قدصلا مئاد يأ - قيدصتلا ىلع موادملا قيّدصلا

 هب هلا رمأ ام لكب قتلا هل 12000 رقع كلا 500

 ْمُه كلو هلْسُمو هّللاب اوم َنيِذّلاَول :هلوق هدّيؤيو ,كش كلذ يف هلخدي ال «هؤايبنأو

 ان

 :لاق مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نأ م ةمطاف لسغ يف يقأيسو

 ةيدص ال اهلي الا ةقيدصلاو»

 ل

 فّلختت ملو لوقت ام لعفت تناكو «ةدحاو ةبذك ّطق بذكت مل ءالعفو ًابلقو ًالوق ىربكلا

 تابثو مزعو ةّين قدص كلذ يف امل ناكو ءرمأ ّيأ لاثتما وأ فيلكت ّيأ ءادأ يف طق

 .ةمات ةبقارمو ةموادمو

 ىبحي عنص اى «لاعفألاو لاوقألا يف ةّيعبتلا همزالي قيدصتلا ْنِإ :قيقحتلا لهأ لاق

 .(584 :")دمحأ دنسم )١(

 .59 ةيآلا :ءاسنلا ةروس (؟)

 1١9. ةيآلا :ديدحلا ةروس (”)



 ةيكنلم

 .دحللا ىلإ دهملا نم ةلماك ةعباتم هعباتو مالسلا هيلع ىسيع ةوبنب قدص نيح مالسلا هيلع

 .(«ينم هنإف ينعبت نمف» :(ملسو هلآو هيلع هللا لص) يبنلا لاقو

 هلآو هيلع هللا لص) يبنلا هب ءاج اهبو هللا رمأ اهب مالسلا اهيلع ةمطاف تقّدص دقو

 داحتال اهنم ّيبنلاو ّيبنلا نم يهف «عوبتملا نم دعي عباتلا ْنأ ٌكش الو ههتعبّتاو (ملسو

 «ةبارقلاو بسنلا ةهج ىلإ ةفاضإ ««ينم هنِإف ينعبت نمف» هلوق يف روكذملا عوبتملاو عباتلا

 (7.يروجكلا مالك ىهتنا ؛ةّوبنلاو ةّوبألاو

 نَم :مالسلا هيلع هللا دبع يبأل :تلق :لاق رمع نب لضفملا نع ينيلكلا ىور

 :لاق .«مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ كاذ» :مالسلا هيلع لاق ؟مالسلا اهيلع ةمطاف لسغ

 ناك دقف :تلقف ؟(هب كتربخأ مب تقض كّنأك» :مالسلا هيلع لاق ؛كلذ تمظعتساف

 «قيّدص الإ اهلسغي نكي ل«ةقيّدص اَّئِإف َنقيضت ال" :مالسلا هيلع لاق !كادف تلعجج كلذ

 ."”«مالسلا هيلع ىسيع اّلإ اهلسغي م مالسلا اهيلع ميرم َّنأ ٌتملع امأ

 ةمطاف َّنإ» :لاق مالّسلا هيلع نسحلا يبأ هيخأ نع رفعج نب يلع نع ينيلكلا ىورو

 20 .«نثمطي ال ءايبنألا تانب َّنِإو ,ةديهش ةقيدص مالّسلا هيلع

 ةقيّدص مالسلا اهيلع ةمطاف َّنِإ لاق» هلوق :يناكلا لوصأ ىلع هحرش يف يناردنزاملا لاق

 قيدصتلو ءاهوبأ هب ءاج اب اهقيدصت ةدشل اهب تيّمس ةغلابملل ةليعف ةقيدصلا «ةديهش

 .«لمعلاو لعفلاب اهوق

 )١( يروجكلل ةيمطافلا صئاصخلا ١: 777-157١

 .77ح / "5 ؛ص :يدنوارلل تاوعدلا ؛؟ح / 504:١ «يناكلا )١(

 .7ح / 158:١ يفاكلا (")

 .7 11" :!/ يناردنزاملا حلاص دمحم ىلوملل يفاكلا لوصأ حرش (5)

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠
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>» 

 ةقيدصلا َّنإف ؛ةموصعم يأ ؛ةقيّدص اَّئإَف» :مالسلا هيلع هلوق :يسلجملا لاقو

 ©).ةمصعلا عم اّلِإ ققحتي ال وهو «ًالعفو ًالوق قيدصتلا يف ةياغلا غلب نم قيدصلاو

  ًاثالث َتيتوأ» :يلعل لاق هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ يربطلا بحملا جرخأ

 يتنبا لثم ةقيدص ةجوز تيتوأو .يلثم انأ ّتوأ ملو ٍلثم ًارهص َتيتوأ :انأ الو دحأ نبتؤي

 ءامهلثم يبلص نم َتوأ ملو كبلص نم نيسحلاو نسحلا تيتوأو «ةجوز اهلثم توأ ملو

 "'.«مكنم انأو ينم مكنكلو

 ةمطاف نم ةجهل قدصأ ناك ًادحأ تيأر ام :تلاق ةشئاع نع يربطلا بحملا جرخأو

 © .هلآو هيلع هللا لص اهدلو يذلا نوكي نأ اّلِإ

 (ةمئألا ٌمأو .نسحملا ّمأو ءنيسحلا ٌّمأو ءنسحلا ّمَأ :اهانك :يبسلجملل راونألا راحب يفو

 «ةرحلا ءناصحلا «لوتبلا «ةمطاف :يمقلا رفعج وبأ هركذ ام ىلع اهؤاسأو ءاهيبأ ّمأو

 «ةثدحملا «ةيضرملا ةيضارلا «ةيكزلا «ةرهاطلا «ةكرابملا ءءاروحلا «ءارهزلا ءءارذعلا «ةديسلا

 (4”.ةيناحلا «ةيوامسلا ةيرونلا ءاسلا يف اهل لاقيو «ىربكلا ةقيدصلا «ىربكلا ميرم

 :يدبعلا رعاشلل بوشآ رهش نبا دروأو

 1 7 و
 بتسلانملا ق يبرش قيدصل 500 ل ةقيذص

 نفاسلا نيستا نوير“ امهر انهي نايسختستللا

 يحفر نقريسعللا لسطنس“ نظش ليس افربق اههارتمأ

 )١( ىبسسلجملا ةمالعلل لوقعلا ةآرم 7379:17.

  )0ةرضنلا ضايرلا 17:17 7١. ْ

 . 5 5 ص :ىبقعلا رئاخذ (")

 ١5. 1:57 راونألا راحب (5)



 اهّيلوهلإلا' اك

 وفر نحت ريعوحلاو

 ىبوط لمح نماهاهو

 8كم

 ثطاخ نميريج وتيتاو

 بهاوملا يف تلاعت ةبهوم

 و
 0 هانملا كلت تبّيط

 :هلوق ةديصق نم ريدغلا ثيدح يف تيمكللو

 هقحو نينمؤملا ريمأ يلع

 هقحب ىصوأ هللا لوسر َّنِإو

 اه نكي مل ةقيدص هجؤوزو

 مهل ىنب نيذلا باوبأ مّدرو

 ةيالوريدغلابأموي بجوأو

 ملسم لك ىلع ضورفم هللا نم

 مسقم كح لك يف هكرشأو

 مّدريمهباوبأ ىوسأتويب
 0 و.

 مجعاو حيصف نم رب لك ىلع

 تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام اهاطعأ ىلاعت هللا َّنِإ -؟

 اهّلعِف قّدصو «هلآو هيلع هللا لص اهوبأ هب ءاج اهب مالسلا اهيلع ءارهزلا تقّدص

 باوثلا نم ىصعتسا ام ىللاعت هللا اهاطعأف «قيدصتلا يف ةياغلا تغلبو ءاّكوق اهّلمعو

 .هريظنب اوعمس اونوكي نأ مهناذآ ىلعو «هلثم اوأر اونوكي نأ نيقولخملا نّيعأ ىلع ةلزنملاو

 يبارعألا ثيدح يراصنألا هللا دبع نب رباج نع ىفطصملا ةراشب يف يربطلا جرخأ

 ؛مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب ىلإ هلسرأف «آلئاس هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاج يذلا

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق :(هلوق ىلإ لصي نأ ىلإ) ؛ىنغتساو هعابف اهدقع هتطعأف

 الو ,كانثدحتسا ام هلإ ثّنِإ ٌمهللا :يبارعألا لاق ؟«تيستكاو تعبشأ» :(يبارعألل) هل

 )١( بلاط يبأ لآ بقانم "7: 178.

 .198 :؟ ينيمألل ريدغلا نع اّلقن ١47( ص 7 حوتفلا بأ ريسفت) (0)

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - |مظك# يقم

>» 

 ال ام مالّسلا اهيلع ةمطاف طعأ مهللا ؛تاهجلا لك ىلع انقزار تنأو «كاوس هدبعن انل هلإ
 ع عا د9

 ىطعأ دق هللا َّنِإ» :لاقف هباحصأ ىلع لبقأو «هئاعد ىلع هلآو هيلع هللا ِّلص ىبنلا نّمأف

 مالّسلا هيلع يلعو «لثم نيملاعلا نم دحأ امو اهوبأ انأ :كلذ ايندلا يف مالّسلا اهيلع ةمطاف

 نسحلا اهاطعأو ءًادبأ وفك مالّسلا اهيلع ةمطافل ناك ام مالّسلا هيلع يلع الولو ءاهلعب

 بابش اديسو ءايبنألا طابسأ بابش اديس ءامهلثم نيملاعلل امو مالّسلا امهيلع نيسحلاو

 .27ثيدحلا ...(«ةنجلا لهأ

 .(مالسلا اهيلع ءارهزلا راثيإ) عوضوم يف همامتب يبارعألا ثيدح يتأيس :لوقأ

 هتلالسو يبنلا ةعضب اهّنِإ 4

 ةعضب يه ةرهاطلا هتنبا َّنأ ةديدع تابسانم يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر حرص دقل

 يللا همز يق ةاهزف ياامو عمد هنا كالا هن ة يار فيا نأ روعتم ةدجش اك ودمت

 ةصق هتريس يف دروأ فيك (لاثملا ليبس ىلع) يبلحلا ىلإ رظنا .لمأت ىلإ جاتحت ال ةحضاولا

 يحولا لزن الف «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر الإ هقاثو لحي ال نأ اهيف رذن ىتلا ةبابل يبأ

 لحت نأ مالسلا اهيلع ةمطاف ةقيدصلا تدارأ - هتصق يتأتسو - ةبابل يبأ ىلع ىلاعت هللا ةبوتب

 .«ينم ةعضب ةمطاف» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف «ةبابل وبأ ىبأف هقاثو

 ةمطاف انتديس قالطإب (همسق) ربي ناك (ةبابل ابأ دصقي) هَّنأ اذه رهاظو :ىبلحلا لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق لقنو ةبابل يبأ ةصق لقن امل ليهسلا ظفاحلا ىلإ رظناو

 )١( راونألا راحب يف يسلجملا هنع هجرخأو ؛7 4١ص :ىفطصملا ةراشب 57: 0



 ةاكعم

 «رفك دقف اهّبس نم َّنأ ىلع لدي ثيدح اذهف :لاق ؛مالسلا اهيلع ءارهزلا هتنبا قح يف هلآو

 .همالك ىهتنا ؛اهيبأ ىلع ىلص دقف اهيلع ّلص نمو

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهيف هّبن يتلا دراوملا ضعب يلي اميف درونو

 :ةقيقحلا هذه ىلع

 (ينم ةعضب ةمطاف» :لوقيو ةمطاف باوج نم بجعي يبنلا

 دنع ناك هّنَأ .-مالسلا هيلع- يلع نع بيسملا نب ديعس نع هدانسإب رازبلا ىور
 تعجر املف ءاوتكسف ؟ةأرملل ريخ ءيش ْيأ» :لاقف ملسو - هلآو - هيلع ىلص هللا لوسر

 ىلص يبنلل كلذ ٌتركذف ؛لاجرلا نهاري الأ :تلاق ؟ءاسنلل ريخ ءيش يأ :ةمطافل تلق

 :رازبلا لاق مث .2- مالسلا اهيلع - ينم ةعضب ةمطاف اَّمِإ :لاقف ملسو - هلآو - هيلع هللا

 ©).دانسإلا اذه اّلِإ - مالسلا هيلع - ىلع نع ًادانسإ هل ملعن ال ثيدحلا اذهو

 هللا يضر - هّمأ نع مالسلا هيلع قداصلا رفعج نع رداونلا يف يدنوارلا جرخأو

 هبو - هيلع هللا تاولص - بلاط يأ نب يلع اهيلع لخد مالسلا اهيلع ةمطاف َّنِإ) :- اهنع

 انلأس :- هيلع هللا تاولص - يلع لاقف ؟ةبآكلا هذه ام يلع اي :ةمطاف تلاقف «ةديدش ةبآك

 نم ىندأ نوكت ىتمف :لاقف «ةروع :انلق ؟يه ام ةأرملا نع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 نوكت ام ىندأ َّنأ هملعأف هيلإ عجرا :مالسلا |مهيلع لعل ةمطاف تلاقف .ردن ملف ؟اهبر

 لاقف «مالسلا اهيلع ةمطاف تلاق اهب هللا لوسر ريخأف «قلطناف .اهتيب رعق مزلت نأ اهبر نم

 ."0(ينم ةعضب ةمطاف َّنِإ :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 هيلع يلع لاق :لاق مالسلا هيلع قداصلا رفعج نع رداونلا يف يدنوارلا جرخأو

 .ىفطصملا زكرم ط (مالسلا اهيلع ةمطاف ملع يف درو ام ضعب) نع القن 2194 :7 رازبلل راخزلا رحبلا )١(

 . ١١ 9ص :يدنوارلا هللا لضف رداونلا (؟)

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠

0 
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 هك نك

 هللا لوسر لاقف .هتبجحف - اهيلع هللا تاولص - ةمطاف ىلع ىمعأ نذأتسا» :مالسلا

 ىهارأ انأف يناري نكي ل نإ :مالسلا اهيلع تلاقف؟ِكاري ال وهو هتبجح مل :هلآو هيلع هللا لص

 ."”(ينم ةعضب نأ دهشأ :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف .حبرلا مشي وهو

 هيبنج نيب يتلا هحورو هللا لوسر ةعضب ةمطاف

 هللا لص هللا لوسر رّبع دقو ؛ءيشلا نم ةعطقلا يه ةغللا يف (ةغضملا)و (ةعضبلا)

 ىهنم ةعضب اَّنأب مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطافب هطبرت يتلا ةميمحلا ةقالعلا نع هلآو هيلع

 يف يلح ا ناميلس نب نسحلا جرخأ .هيبنج نيب يتلا هحورو هداؤف ةرمثو هينيع رون اَّنأو

 وهو هلآو هيلع هللا لص يبنلا جرخ :لاق ,دهاجم نع راونألا راحب يف يسلجملاو ؛رضتحملا

 يهف اهفرعي مل نمو ءاهفرع دقف هذه فرع نم» :لاقف «مالّسلا اهيلع ةمطاف ديب ذخآ

 «يبنج نيب يتلا يحورو يبلق يهو .ينم ةعضب يهو «مالّسلا اهيلع دمحم تنب ةمطاف

 ."”(هللا ىذآ دقف ىناذآ نمو «ىناذآ دقف اهاذآ نمف

 هللا ىلص هللا لوسر َّنأ هيف ءاج ًاثيدح سابع نبا نع يلامألا يف قودصلا خيشلا ىور

 ,نيرخآلاو نيلوألا نم نيملاعلا ءاسن ةديس اَّمإَف :ةمطاف يتنبا امأو...» :لاق هلآو هيلع

 يهو ؛يبنج نيب يتلا يحور يهو «يداؤف ةرمث يهو «ينيع رون يهو ءينم ةعضب يهو
 ءامسلا ةكئالمل اهرون رهز هلالج لج اهبر يدي نيب اهءارحم يف تماق ىتم «ةيسنإلا ءاروحلا

 ."””ثيدحلا - «ضرألا لهأل بكاوكلا رون رهزي امك
6 

 يهو ينم ةعضب ةمطاف» :لاق ِهَّنأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يسلجملا جرخأو

 )١( :يدنوارلا هللا لضف رداونلا ص١١9.

 ) )1راونألا راحب يف يسلجملاو 4 4١ح / 775 ص:رضتحملا 47: 4 0.

 )"( .نورشعلاو عبارلا سلجملا «175 ص :قودصلل يلامألا



 كنا

 .""(اهّرس ام ينّرسيو ءاهءاس ام ينؤوسي «يبنج نيب يتلا يحور

 ام» :اهلأس مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ َّنأ ةيوقلا ددعلا يف يلخلا فسوي نب يلع ىورو

 ."7(ىنم ة ذب اَمِإ :لاقف

 «اهطخسأ ام ىنطخسي ىّنم ةنجش ةمطاف َّنِإ»

 يبنلا نع «سابع نبا نع «ةيابع نع هدانسإب رابخألا يناعم يف قودصلا خيشلا ىور

 ءاهرسي ام ينّرسيو ءاهاذآ ام ينيذؤي ,ينم ةنجش ةمطاف َّنإ» :لاق (هَّنأ) هلآو هيلع هللا لص

 .2(اهيلع هللا تاولص اهاضرل ىضريو ةمطاف بضغل بضغيل ىللاعتو كرابت هللا َّنِإو

 لهس يبأ نع مكاحلا كردتسم نع بلاط يبأ لآ بقانم يف بوشآ رهش نبا جرخأو

 ةمزخم نب روسملاو «ةكيلم يبأ نباو يرهزلا نع ميعن يبأ ةيلح نعو «ليعامسإ نع دايز نب

 .«9«اهطسبي ام ينطسبيو ءاهضبقي ام ينضبقي ينم ةنجش ةمطاف (َّنإ» :لاق يبنلا نأ

 لوسر لاق :لاق «مالّسلا هيلع دمحم نب رفعج نع راونألا راحب يف يسلجملا جرخأو

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠ (2
 «اهاضرأ ام ىنيضريو

 :لاق ةمرخم نبا روسملا نع عفار يبأ نب هللا دبع نع هدانسإب كردتسملا يف مكاحلا ىورو

 537 :71/ راونألا راحب )١(

 .19218١ح 57١59 ص :ةيوقلا ددعلا (1)

 .707ص :رابخألا يناعم ()

 0 ١١7. :7 بلاط يبأ لآ بقانم (5)

 .0 5 :57 راونألا راحب (0)
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 ذأ هك

 .""'هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق .«اهضبقي ام

 قورع :(ةحتفلاو رسكلاب) ةنجشلا :(نجش ةدام) روظنم نبال برعلا ناسل يف :لوقأ

 ." 'ةكبتشم ةبارق يأ مِحَر ةنجشو ِمِحَر ةنجش هنيبو ينيبو .ةكبتشملا رجشلا 000 0 آ مم 8 م 0 1 ع 3

 («يناذآ دقف ينم ةرعش ىذآ نمف «ينم ةرعش مالّسلا اهيلع ةمطاف نإ»

 هللا لص هللا لوسر لاق :لاق «هللا دبع نب رباج نع «راونألا راحب يف يسلجملا جرخأ

 يناذآ نمو ؛يناذآ دقف ينم ةرعش ىذآ نّمف ,ينم ةرعش مالّسلا اهيلع ةمطاف َّنإ» :هلآو هيلع

 .2(ضرألاو تاومسلا ءلم هللا هنعل هللا ىذآ نمو هللا ىذآ دقف

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةلزنمو ةبابل يبأ ةصق

 ركذ يف هلآو هيلع هللا لص ىفطصملا راد رابخأب ءافولا ءافو هباتك يف يدوهمسلا لاق

 :هلآو هيلع هللا لص ىبنلا دجسم يف ةبوتلا ةناوطسأ

 (ىهتبوت هللا لزنأ ىح اهبلإ طبقثرا هّنأل هب كيمس:.كلذ ريغ ليقو ةعافر همنساو ءابقنلا

 .ةظيرق ينب ةوزغ يف هانمدق

 نم ناك :موق لاقف ؛ةبابل بأ بنذ يف ريسفتلاو ريسلا لهأ فلتخا :يرهشقألا لاقو

 نبال ًاعبت ماشه نبا لاقو «كوبت ةوزغ يف هلآو هيلع هللا ٍّلص هللا لوسر نع اوفّلت نيذلا

 )١(المستدرك 165:7 160.

 .نجش 777 :17 روظنم نبال برعلا ناسل )١(

 . 5/8 ح / 0 4 : 57 راونألا راحب (؟)
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 ديزي نب نمحرلا دبع نع ىيحي دنسأو «هايإ مهتراشتساو ةظيرق ينب ةيضق هببس :قاحسإ

 وهو هقلح ىلإ هديب راشأ معن :لاق ؟دمحم مكح ىلع لزننأ :هل اولاق مَّئَأو مهعم هتصق

 ةايمضلاو ءاسلا ميل نكوجا و لاجرلا هبلإ ءاقأ سدا هنإ: ئرخأ ةيلور قو عنتلا

 ىتح يامدق تلاز ام هللا وف :ةبابل وبأ لاق .مّدقت ام هنم ناكف مهل قرف .ههجو يف نوكبي

 .هلآو هيلع هللا لص هلوسرو هللا تنخ نأ تملع

 دجسملا ىلإ ىضمو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ عجري ملف :ةمدقتملا ةياورلا يف ىيحي لاق

 اوُممآَ يذلا اي ايإ» :هيف لجو زع هللا لزنأ «ةبوتلا ةناوطسأ عضوم يف عذج ىلإ طبتراو
 .204وُملعتْ أَو زكحتانامأ اوُبوْحَيو َلوُرلاَو هللا اوُوَحَت ال

 هللا لص هللا لوسر هّلحي ىتح هسفن لحي ال فلحو ةيراسلا يف هسفن طبرف :ةياور يفو

 ينأحي ىتح ال :لاقف هلت مالّسلا اهيلع ةمطاف تءاجف :لاق .هتبوت لزنت وأ هلآو هيلع

 ."”(ينم ةعضب ةمطاف (ّنإ» :هلآو هيلع هللا لص لاقف .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 لوسر ىلع هنع هللا يضر ةبابل يبأ ةبوت تلزن :"”ةيبلحلا ةريسلا يف يبلحلا لاقو

 :ةملس َّمأ تلاق ؛اهنع هللا يضر ةملس مَآ تيب يف وهو ملسو (هلآو) هيلع هللا ىلص هللا

 ّمم :تلقف تلاق .كحضي رحسلا نم ملسو (هلآو) هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمسف

 الفأ :تلق «تلاق .«ةبابل يبأ ىلع َبيِت» :لاق ؟كّنس هللا كحضأ هللا لوسر اي كحضت

 ةبابل ابأ اي :تلاقف اهترجح باب ىلع تماقف !«تئش نإ ىلب» :لاق ؟هللا لوسر اي هرشبأ

 لوسر نوكي ىتتح هللاو ال :لاقف «هوقلطيل هيلإ سانلا راثف :لاق .كيلع هللا بات دقف رشبأ

 )١( ةيآلا :لافنألا ةروس /71.

 :؟7 هلآو هيلع هللا لص ىفطصملا راد رابخأب ءافولا ءافو (؟) 57 5 .

 )"( ةيبلحلا ةريسلا 7: 517/5.

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت مقص
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 هيلع هللا ىلص رم املف «ةفيرشلا هديب ينقلطي يذلا وه ملسو (هلآو) هيلع هللا ىلص هللا

 اهيلع - ةمطاف َّنأ ءاجو .هقلطأ حبصلا ةالص ىلإ ًاجراخ ةبابل بأ ىلع ملسو (هلآو)

 ةمطاف» :ملسو (هلآو) هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «ىبأف هقالطإ تدارأ - مالسلا

 اهيلع - ةمطاف انتديس قالطإب ربي ناك هنع هللا يضر ِهَّنَأ اذه رهاظو يأ .«ينم ةعضب

 ."7لّمآتيلف ءهل - مالسلا

 ةمظاف نإ «ةيونإ ق هيف: طيو قالتملا خيب ةعاقو. ةئابل ابآ نإ "ليها ظفاخلا لاق

 هيلع هللا لص هللا لوسر اّلِإ ينلحي الآ تمسقأ دق :لاقف «هتبوت تلزن نيح هلح تدارأ

 ىلصف .ينم ةعضب ةمطاف َّنإ) :ملسو (هلآو) هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف .ملسو (هلآو)
 دقن ايراعا هوت ودك دف اهتشب هدأ لعب ديك وتعين يطاق لهو هلع

 .""'اهيبأ ىلع ىلص

 ةيسنإ ءاروح اهّنِإ ١-

 ءاهانباو اهّلعبو اهوبأ هنم قلخ يذلا رونلا نم ةقولخم مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا

 نأ ربخأو «(ةّيسنإ ءاروح) اََّئأب هلآو هيلع هللا لص هللا ٌلوسر اهفصو ةقولخملا هذهو

 ال - مالسلا مهيلع تيبلا لهأ نأش اهنأش - يهف كلذلو «ةئجلا راث نم تقلخ اهتفطن

 ءارهزلا َّنأ رخآلا بناجلا نم ملعن اننكل .ةقلخللا بناج نم اذه «سانلا نم دحأب ساق

 اهلعبو اهيبأك - تناك اَّنَأو .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةعضب يه مالسلا اهيلع

 «ةطيسبلا هذه ىلع شيعلا اهل راتخا ّرعو لج قلاخلا َّنأو مدو محل نم ةقولخم - اهيّئباو

 ةورذل ّيحلا ديسجتلا تناك مالسلا اهيلع اََّنأو «نيملاعلا ءاسن ةدّيس اهلعج للاعت هَّنأو

 )١( :؟ ةيبلحلا ةريسلا 51/5.

 ) )0ص - يناليملا يلع ديسلل لهج يبأ تنب يلع ةبطخ ثيدح ىف ةلاسر :رظنا 17 .



 قمار

 .اهتاوطخو اهجبمن ءافتقاو اهتريس عابّتاو اهب ءادتقالا ءاسنلا ىلع بّجوت انه نمو .لامكلا

 (اهتحئار تممش ةنجلا ىلإ تقتشا اذإ ةيسنإ ءاروح ةمطاف»

 نب رفعج يبأل مالّسلا اهيلع ةمطاف دلوم باتك نع راونألا راحب يف يسلجملا جرخأ

 هللا لص هللا لوسر تعمس :لاق ءيراصنألا هللا دبع نب رباج ىلإ ًاعوفرم ًاثيدح «هيوباب
 مالّسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ًايلعو ينقلخ لجو زع هللا َّنِإ :لوقي هلآو هيلع

 .لسعلا نم ىلحأو لالزلا دبزلا نم نيلأ بطرب انأ اذإف يمامأ تمّدقت مث ...رون نم

 ضرألا ىلإ ٌتطبه ملف .يبلص يف ةفطن ةبطرلا تلوحتف ءاهيهتشا اَّمأو اهنم ةبطر تلكأف
 ىلإ تقتشا اذإف «ةيسنإ ءاروح ةمطافف ؛مالّسلا اهيلع ةمطافب تلمحف «ةجيدخ تعقاو

 ."""(مالّسلا اهيلع ةمطاف يتنبا ةحئار تممش ةنجلا ةحئار

 ةنجلا راث نم ةقولخم مالسلا اهيلع ةمطاف

 رظنت نأ مانألا ديس ىلع مايألا نم ًاموي تّنمت مالسلا اهيلع ىربكلا ةجيدخ َّنأ يورو

 اي) :لاقو .نيتحافتب نينوكلا ىلع لضفملا ىلإ ليئربج ءاجف مالسلا راد ةهكاف ضعب ىلإ

 ىربكلا ةجيدخل ىرخألا معطأو ةدحاو لك :ًاردق ءيش لكل لعج نم كل لوقي دمحم

 - «هرمأو نيمألا هب راشأ ام راتخملا لعفف ؛ءارهزلا ةمطاف اىنم قلاخ نِإف ءاهشغاو

 )١( حر/ 87 :ا"ا/ راونألا راحب 59.

 يفنحلا هللا دبع خيشلل «7 ١5ص تايناوخإلاب فورعملا (قئاقرلا) باتك نع القن «575 :4 قحلا قاقحإ حرش (0)
 .ه 8٠١ ةنس دعب قوتملا

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضيت يقم

 كه

 ءاسنلا هارت ام ىرت ال ةيسنإ ءاروح تقلخ ةمطاف

 تنب بنيز نع هدانسإب بلاط يبأ نب يلع بقانم يف يعفاشلا يلزاغملا نبا ظفاحلا ىور

 تنك نقو:هلاو ةيلعاشا لص ىلا لاق كلاق قيمع تي ءاسأ ستوح :كلاق ملغ

 اي» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف مد اهل ري ملف اهدلو ضعب تدلو دقو ةمطاف تدهش

 ."(ةيسنإ ةروص يف ةيروح تقلخ ةمطاف َّنِإ !ءامسأ

 :تلاق «ةشئاع نع «فئارطلا يف سوواط نبا نع راونألا راحب يف يسلجملا جرخأو

 ليبقتلا نم ًائيش مالّسلا اهيلع ةمطافب لعفي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىرأ تنك

 «ءاريمح اي) :لاقف !لبق هلعفت كرأ م ًائيش ةمطافب لعفت !هللا لوسر اي :تلقف ءفاطلألاو
02 2 
 رأ مل ةنجلا رجش نم ةرجش ىلع تفقوف «ةنجلا تلخد ءامسلا ىلإ يب يرسأ ةليل تناك امل هنإ

 ةرمث تلوانتف «أرمث اهنم بيطأ الو ًاقرو اهنم رضنأ الو ًانسح اهنم نسحأ ةنجلا يف ةرجش

 ,ةجيدخ ٌتعقاو ضرألا ىلإ ثطبه ملف .يرهظ يف ةفطن تراصف اهتلكأف اهرمث نم

 اهيلع ةمطاف نم اهحير تممش ةنجلا ىلإ تقتشا اذإ انأف ؛مالّسلا اهيلع ةمطافب تلمحف

 نللتعي امك لتعت الو نييمدآلا ءاسنك تسيل مالّسلا اهيلع ةمطاف َّنِإ ,ءاريمح اي .مالّسلا

 ("”.(ضيجحلا هب ىنع

 ةيسنإ تسيلو «ةيسنإ ءاروح ةمطاف تقلخ

 نمحرلا دبع نب ىسوم نب يلع نب ىسوم نع هريسفت يف يفوكلا ميهاربإ نب تارف ىور

 هدج نع «هيبأ نع «مالسلا مهيلع يلع نب دمحم نب رفعج هللا دبع يبأ نع ًانعنعم يبراحملا

 :اولاق ؟(ةمطاف تقلخ امل نو ردت سانلا رشاعم» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 .415ح / 75 ص :يلزاغملا نبال مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع بقانم )١(

 .56 :ا/ راونألا راحب (؟)



 ةمام

 قرع نم تقلخ :لاق (و) ةيسنإ ال ةيسنإ ءاروح ةمطاف تقلخ» :لاق «ملعأ هلوسرو هللا

 ال ةيسنإ ءاروح :لوقت ءانيلع كلذ لكشتسا هللا لوسر اي :اولاق .(هبغز نمو ليئربج

 نم ةحافت يبر يلإ ىدهأ :مكتبنأ ًاذإ) :لاق !هبغز نمو ليئربج قرع نم :لوقت مث «ةيسنإ
 تقرعو مالسلا هيلع ليئربج قرعف هردص ىلإ اهّمضف مالسلا هيلع ليئربج اهم يناتأ ةنجلا

 !هتاكربو هللا ةمحرو هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لاق مث ءًادحاو ًائيش |مهقرع راصف ةحافتلا

 اهتذخأف !ةنجلا نم ةحافت كيلإ ىدهأ هللا َّنِإ :لاقف .ليئربج اي مالسلا كيلعو :تلق

 اي :تلق !اهلُك دمحم اي :لاق مث .يردص ىلإ اهتممضو ينيع ىلع اهتعضوو اهتلّبقو
 ًارون اهنم تيأرف اهتقلفأف ؛اهلكأب ترمأ دق معن :لاق ؟لكؤت يبر ةيده ليئربج اي يبيبح

 ليئربج اي :تلق .ةمطاف ةروصنملا رون كلذ َّنِإف لُك :لاق ءرونلا كلذ نم تعزفف ًاعطاس

 ضرألا ينو .ةروصنم ءامسلا يف اهمساو كبلص نم جرخت ةيراج :لاق ؟ةروصنملا نمو

 تيّمُس :لاق ؟ةمطاف ضرألا ينو ةروصنم ءامسلا يف تيمس لو ليئربج اي :تلقف «ةمطاف

 لوق كلذو ءاهبح نع اهؤادعأ َمِطْقو رانلا نم اهتعيش تمطف (اَّمَأل) ضرألا يف ةمطاف

 ."”«مالسلا اهيلع ةمطاف رصنب 74 هّللا رصنب نونمؤملا حرفي ذنمويو# هباتك يف هللا

 هيلع دمحم نب رفعج قداصلا نع «هريسفت يف ميهاربإ نب يلع نع يسربطلا جرخأ

 ليبقت رثكي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك :اولاق مَّأ انئابآ نع انغلب» :لاق هنأ مالّسلا

 ًاريثك كارأ هللا لوسر اي :ةشئاع تلاق نأ ىلإ مالّسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديس ةمطاف مف

 ؟«اهيف يف كناسل لخدتو ةمطاف مف لبقت ام

2 
 ةرجش نم يناندأف ةنجلا ليئربج ينلخدأ ءامسلا ىلإ يب يرسأ امل هنإ «ةشئاع اي معن» :لاق

 )١( ةيآلا :مورلا ةروس 0.

 )١( ص :يفوكلا تارف ريسفت  /77١.0”47ح

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠

0 
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 ضرألا ىلإ تطبه |ملف .يرهظ ين ةفطن تراصف اهتلكأف «ةحافت اهراث نم ينلوانو ىبوط

 ءاهيف يف يناسل تلخدأو اهتلّبق ةنجلا ىلإ تقتشا |ملكف .ةمطافب تلمحف ةجيدخ تعقاو

 (0).«ةيوامس ةيسنإ يهف ,ىبوط ةرجش ةحئار اهنم دجأو ةنجلا حير اهنم دجأف

 لامكلا ةورذ ديسجن مالسلا اهيلع ةمطاف -ا/

 ضرألا لهأ ريخو «ةئجلا لهأ ءاسن ةديسو «نيملاعلا ءاسن ةديس مالسلا اهيلع ةمطاف

 ةمطاف .هلآو هيلع هللا تاولص قّدصملا قداصلا ريبعت ّدح ىلع ًامركو ًافرشو ًارصنع

 ءاهرون نم ضرألاو تاوامسلا ىلاعت هللا قلخ دقف «ةأرما اهينادّت ال ٌةأرما مالسلا اهيلع

 انعمس وأ ءاهرون نم رهزت عبسلا نيضرألاو عبسلا تاوامسلا نأ انعمس نإ بجع الف

 نطخي ءاسنلا تناك ىتح «ليللا يف ةنيدملا رينُي ناك اهيلع هللا مالس اههجو ءوض نأ

 تارهاطلا روجح يف تمن يتلا ةأرملا هذه .اههجو ءوض يف ةربإلا نمظنيو نلزغيو

 ةعنتمملا ةقالعلا كلت اندهاش انه نمو «هتورذ لالا يف تغلب ةكتالملا يديأ اهتلوادتو

 موقي هلآو هيلع هللا لص ناكف .مهمتاخو ىلاعت هللا لسُر فرشأ نيبو اهنيب فصولا نع

 لثم هلآو هيلع هللا لص قّدصملا ٌقداصلا َلَعَف له .هناكم يف اهسلجتو هيلع تلبقأ اذإ اهل

 اهَّنَأ هربخأو ءاهتدالو لبق اهب مالسلا هيلع ليئربج هرّشب دقل ؟اهاوس ةأرمال مارتحالا اذه

 نانو اعتب ل اعلذلا رد ايقف لسا مكس لاس هلا ناي شرجللا ةرهاتتلا ةلنمقا

 يف هؤرقنس امو هانأرق ام لك .هيحو ءاضقنا دعب هضرأ يف ءافلخ مهلعجيس هّنأو ةمئأ

 اهيلع ءارهزلا ةكرابملا هتّمأل العو لج قلاخلا اهبهو يتلا ةلزنملا نع ثّدحتي باتكلا اذه

 ناسل ىلع هلآو هيلع هللا َّلص هّيبن ىلإ ىحوأف «هّقوف ديزم ال |هب اهنع رّبع ىتح «مالسلا
 !اهبضغل بضغيو «ةمطاف ىضرل ىضري ىلاعت هنأ ءيحولا نيمأ

 .يمقلا ريسفت نع ١5١ ص :ىدهلا مالعأب ىرولا مالعإ )١(



 كلل
3 0+ 51 0 1 

 مظعأ يه لب «ةمطاف ناكل اصخش نسحلا ناك ول

 هللا لوسر لاق :لاق ءسابع نبا نع مالسلا هيلع نيسحلا لتقم يف يمزراونخلا جرخأ

 يبأ نب يلعو ءيباحصأ متنأ !نمحرلا دبع اي» :فوع نب نمحرلا دبعل هلآو هيلع هللا لص

 هيلعف يناذآ نمو «يناذآ ينافج نمو «ينافج دقف هريغب هساق نمف «يلع نم انأو ينم بلاط

 ناك ولو ءًايلع ناكل ًالجر ملحلا ناك ولو» :هلوق ىلإ لصي نأ ىلإ - ثيدحلا ؛هللا ةنعل
 2 و 2 2 24 2

 اصخش نسحلا ناك ولو ءانيسح ناكل الجر ءاخسلا ناك ولو ءانسح ناكل الجر لقعلا

 ."(ًامركو ًافرشو ًارصنع ضرألا لهأ ريخ يتنبا ةمطاف َّنِإ .مظعأ يه لب ؛ةمطاف ناكل

 لضفلا ىلإ مالسلا اهيلع ةمطاف قبسي دحأ ال

 تلخد :لاق ريشب نب دمصلا دبع نع عرابلا بذهملا يف يلحلا دهف نبا جرخأ

 امو» :لاقف «ةلبتم ةأرما نإ هللا كحلصأ :تلاقف مالسلا هيلع هللا دبع يبأ ىلع ةأرما

 :لاقف .لضفلا كلذب سمتلأ :تلاق «؟مو» :لاق «جوزتأ ال :تلاق ؟(كدنع لتبتلا

 سيل ِهَّنِإ .كنم هب ٌّقحأ مالسلا اهيلع ةمطاف تناكل ًالضف كلذ ناك ولف «يفرصنا»

 ."”(لضفلا ىلإ اهقبسي دحأ

 لضفأب - ةأرما يهو - مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا قاحلإ رمأ يتأيس :لوقأ

 يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهلعبو هلآو هيلع هللا لص دمحم اهيبأ :نيملاعلا لاجر

 1١:١. يمزراوخلل مالسلا هيلع نيسحلا لتقم ()

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠
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 اهبضغل بضغيو اهاضرل ىضري هللا َّنِإ 4

 .دوجولا نكمم قولخم اضرل ىضري دوجولا بجاو ىلاعت هللا َّنأب لوقلا ىنعم ام
 هلعملا لتصل ك زيمر نأ نهف ا فيرقلا اهلفاش كاياؤردكتوف نقلا يقتل ىو

 ّمهللا لع عم ٌقحلاو ءٌقحلا عم ٌنِلِع» هلوقب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ قح يف اعد هلآو

 مالسلا هيلع هّقح يف لاق هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأو «!راد اميح هعم ّقحلا ردأ

 ريمأ غلب دقل .«ضوحلا لع ادري ىتح اقرتفي نلو « يلع عم نآرقلاو «نآرقلا عم ٌّنِلَع»

 هلوقب مالسلا هيلع اهنع رّبع العو لج هقلاخ نم برَقلا يف ةجرد مالسلا هيلع نينمؤملا
 ايلا تاع م ارتلا او ةعرد ةليو !ةةدكو هعمو ةلبقاةللا كارول نيش تيار ايف
 يسأر ةلزنمب ينم ع١ هلوقب هلآو هيلع هللا لص يبنلا اهنع ريع نيلسرملاو

 !""(يندب نم

 نينمؤملا ريمأ تلُهَأ يتلا يه ةلزنملا هذهو ؛"”(يندب نم يحور ةلزنمب» ىرخأ ةياور يفو

 نآرقلا نوكي نأ هتلّهأو «راد (ثيح هعم ٌّقحلا رودي «ّقحلل ًاروحم نوكي نأل مالسلا هيلع

 .ضوحلا ىلع وهو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع ادري ىتح هقرافي ال هعم

 نيلسرملاو ءايبنألا لضفأ وه نم ةعضب يه يتلا مالسلا اهيلع ءارهزلا صوصخ يفاامأ

 اهيبأك ةموصعم نوكت ْنأ يبيدبلا نمف «هلآو هيلع هللا لص ىفطصملا دمحم مهمتاخو

 قيّدصلاو ةقيّدصلا َّنِإ) يسلجملا مالك ًابيرق اندروأ دقلو «هلآو هيلع هللا لص لسرملا

 انه ىرنو ؛(ةمصعلا عم الإ ققحتي ال وهو العفو ًالوق قيدصتلا يف ةياغلا غلب نم

 هللا بهذأ يتلا ةموصعملا ءارهزلا نأل رخآ نايبب ةمصعلا هذه نع ثّدحتت تاياور

 ,رئاغصلاو بونذلا نم ةرّهطم اََّئأ ةّرعلا بر امل دهش دق ًاريهطت اهرّهطو سجرلا اهنع

 )١( -1737ح /77 07ص :يبسوطلا يلامأ 037.

 ح / 757 ص :ىيبسوطلا يلامأ (؟) 7/٠ - راونألا راحب ؛ال 0": 779.



 قيام

 «رون نم ىلاعت هللا اهقلخ يتلا ةقولخملا هذهو «ىلاعت هللا يضرُي ال ام لك نم ةهّزنم يه لب

 اهنع ترّبع برقلا نم ًةلزنم تغلب دق ةّنجلا راث نم اهنم تقلخم يتلا ةفطنلا لعج مث

 :اهضنل يكسو هاه رأ يضرب علا ينو ناي عوداجللا تق

 «هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع «سابع نبا نع رابخألا يناعم يف قودصلا خيشلا ىور

 هللا َّنإو ءاهّرس ام ينّرسيو اهاذآ ام ينيذؤي ءينم ةنجش مالّسلا اهيلع ةمطاف َّنإ» :لاق ِهَّنأ

 .'"”(اهاضرل ىضريو ؛مالّسلا اهيلع ةمطاف بضغل بضغيل ىلاعتو كرابت

3 

 مالسلا اهيلع ةمطاف بقانم باب بلاط يبأ لآ بقانم يف بوشآ رهش نبا جرخأ ا ف

 ايف متيور متسلأ لدنس اي» :لاقف ءكلذ نع هلأسو مالسلا هيلع قداصلا ىلإ ءاج لدنس

 (مف» :لاق «ىلب :لاق هاضرل ىضريو نمؤملا هدبع بضغل بضغي ىلاعت هللا َّنَأ نوورت
 ملعأ هللا :لدنس لاقف !؟«اهاضرل ىضريو اهبضغل بضغي ةنمؤم ةمطاف نوكت نأ ركنت

 :جبنم بيطخ لاق .هتلاسر لعجي ثيح

 ("'انيبضغملا يف تدغ نإ بضغيو ١ ىضرت نيح ىضري هللا ناكو

 نب نيسحلا نب يلع نع مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمجرت يف ةباصإلا يف رجح نبا جرخأو

 ىضري هللا َّنِإ» :ةمطافل ملسو (هلآو) هيلع هللا لص يبنلا لاق لاق يلع نع «هيبأ نع يلع

 .""(كبضغل بضغيو كاضرل

 ماس نب ورمع نب هللا دبع نع مصاع يبأ نب جرخأو :هسفن ردصملا يف لاقو
 لاق ملسو (هلآو) هيلع هللا لص يبنلا َّنَأ ماع نع تيبلا لهأ نم دنسمب جولفملا

 )١( رابخألا يناعم 7: 78/8.

 ) )5بلاط يبأ لآ بقانم "7: /١١1.

 )"( ةباصإلا 8: 776.

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠
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 0ك ول ىضريو «كضغل .ضغل بضغي غب هللا نإ» :ةمطافل

 مالسلا اهأرقأ ىلاعت هللا َّنإ -4

 مالّسلا) هّلوق هنمو .هللا وه مالسلا :(ملس) ةدام «نيرحبلا عمجم يف يحيرطلا لاق

 نم ملس يذلا وه هّنأل مالسلا وذ يأ (مالسلا وه) ىنعم :نيفراعلا ُضعب لاق .(نمؤملا

 ال ؛ءامسألا عضوم رداصملا نوعضي برعلا اندجو دقو .ءانفو صقنو ةفآو بيع لك

 ."”صئاقنلا نم ًايلس هنوك يف ةغلابم فصو :مالسلا وه هللاو «ةغلابملا اودارأ اذإ اّيس

 هيلع هللا دبع ابأ َّنأ ءجئارخلا يف يدنوارلا نع راونألا راحب يف يسلجملا ةمالعلا جرخأ

 هللا لص هللا لوسرب ذولت مالّسلا اهيلع ةمطاف تلعج ؛تّيفوت امل ةجيدخ َّنإ» :لاق مالّسلا

 هلآو هيلع هللا لص يبنلا لعجف ؟يّبَأ نيأ هللا لوسر اي :هلأستو هلوح رودتو هلآو هيلع

 .لوقي ام يردي ال هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرو هلأست نم ىلع رودت تلعجف .اهبيجي ال

 لوقتو مالسلا مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع أرقت نأ كرمأي كبر َّنِإ :لاقف ليئربج لزنف
 ةازما ةيسأ نو زجلا توازن ومةتمعو بها نم هناك ةنينصق هيتس ىف لك نإ هاه

 مالسلا هنمو مالسلا وه هللا َّنِإ :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقف .نارمع تنب ميرمو نوعرف

 ."”(مالسلا هيلإو

 هيولوق نبا رفعج نع ديفملا خيشلا نع ةينسلا رهاوجلا يف ٍلماعلا رحلا ثدحملا جرخأو

 ةجيدخ تيفوت املا :لوقي مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تعمس :لاق يلجعلا ديرب نع هدانسإب

 لاقف ليئربج لزنف ؟يّمأ نيأ :لوقتو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ذولت ةمطاف تلعج

 )١( ةباصإلا 8: 754.

 :1:نيرحبلا عمجم (؟) 84.

 .737ح /71/ : 47“ راونألا راحب (")



 كل

 نم هباعك .بصق نم تيب يف اهّمأ َّنِإ اه لوقتو مالسلا ةمطاف أرقت نأ كرمأي كبر :هل

 مالسلا هللا :ةمطاف تلاقف .نارمع تنب ميرمو ةبسآ نيب ,رمحأ توقاي نم هدمعو ءبهذ

 .""(مالسلا هيلإو مالسلا هنمو

 ريبكلا ءافعضلا يف يراخبلا نع نازيملا ناسل يفو لادتعالا نازيم يف يبهذلا جرخأو

 هلآو هيلع هللا لص يبنلا تنب ةمطاف تدل امل :لاق سابع نبا نع يبعشلا نع هدانسإب

 مالسلا كئرقي هللا َّنإ» :لاقف هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ليئربج لزنف ؛ةروصنملا اهامس

 ."'هلوطب ثيدحلا - «مالسلا كدولوم ئرقيو

 اهبراح نمل برحو اهملاس نمل ملس يبنلا َّنِإ ٠

 يلهث لحنا ل وسو قوي ةنويمتكلا ةفكاغلا كتردلا اوم وصقل دعت [لقسحاب

 براحي نمل (ٌبرح) ِهَّنِإ لوقي ِهّنِإ ثيحب «مهيلع هللا مالس اهينباو اهلعبو ةمطاف نيبو هلآو
 لعو .مهيراحي نمل (براحم) ِهَّنِإ - ةداعلا يه امك - لوقي الو «ةرهاطلا ةوفصلا ءالؤه

 هلوسرو هللا براح دق هنأ ًانيقي ملعي ْنَأ اهبضغأو اهّقح اهبصغو ةمطاف براح نم

 هيلع هللا لص يبنلا نكي مل .ةجمسلا ةدرابلا تاريربتلل رمألا اذه يف لاجم الو ءامهبضغأو

 ريهطتلا ةيآ ولتيف ًاحابص نيعبرأ مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب ىلع ودغي نيح ثبعي هلآو

 ناهذأ يف ةّماع ةفاقث خيسرت ددصب ناك لب «هتيب لهأ براح نمل براحم هنأ نلعيو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفالخ يف مهتيقحأو مالسلا مهيلع هتيب لهأ ةلزنم نع ةباحصلا

 هللا لوسر َّنأ تاياورلا ضعب تركذ دقو .مالسلا لبس ىلإ اهتيادهو ةّمألا ةدايق يف هلآو

 .ةلماك رهشأ ةعست لاونملا اذه ىلع رمتسا

 )١( ص :ةينسلا رهاوجلا 75154.

 ) )0:؟ لادتعالا نازيم ٠٠ نازيملا ناسل ؛5 *: /751.

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠
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 ىلص هللا لوسر تيأر :لاق «ركب يبأ نع ةرضنلا ضايرلا يف يربطلا بحملا جرخأ

 نسحلاو ةمطافو لع ةميخلا ينو ةيبرع سوق ىلع ئكتم وهو ةميخ مّيخ هلآو هيلع هللا

 نمل برح «ةميخلا لهأ ملاس نمل ملس انأ !نيملسملا رشعم» :لاقف .مالّسلا مهيلع نيسحلاو

 ّدجلا يقش الإ مهضغببي ال «دلوملا بّيط دجلا ديعس لإ مهّبحي ال ؛مهالاو نمل دلو ,مهبراح

 .«دلوملا ءىدر

 .©7ةبعكلا برو يإ :لاق ؟هنم تعمس تنأ «ديز اي :لجر لاقف

 يبنلا ءاج ةمطافب لع لخد امل :لاق يردخلا ديعس يبأ نع يضايبلا جرخأ

 ملسو ؛مكبراح نمل برحانأ» :لوقيو (ريهطتلا ةبآ يأ) ةيآلا ولتيو ًاحابص نيعبرأ
 "'.(مكملاس نمل

 ًايلع يبنلا رصبأ :لاق «ةريره يبأ نع «مزاح يبأ نع يبرغملا نامعنلا ىضاقلا جرخأ

 ©0.«مكملاس نمل ملسو ؛مكبراح نمل ٌبرح انأ» :لاقف ءًائيسحو ًانسحو ةمطافو

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تمدخ :لاق «ءارمحلا يبأ نع هريسفت يف تارف ىور

 ةتلعأ هللا ليش هللا :كوشوو هاني فاذا قيس ةسمرعلا نان نوح « فه وأا ريتك هع

 .«هللا مكمحري ةالصلا «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا» :لوقيف بابلا يتداضعب ذخأيف

 .(هللا لوسر اي هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو» :نولوقيف :لاق

 لها ينقل ككل تفلثتاهللا ةررل ان 2: هلو ةيلغ اللا :لضللا كوول وشق

 ١ ةرضنلا ضايرلا 1:7 1/9.

 ميقتسملا طارصلا (؟) ١:١١8.

 .4017/ح / 7048 :7 رابخألا حرش (؟)



 د <ل»»)

 ."”«ًايهطتْزكحَريطُيَو تلا

 ىلع روثعلا عّبتتملا ناكمإبو .صوصخلا اذه يف ّصن هيفو ةلهابملا ثيدح يقأيسو

 .راصتخالل ةياعر اهم نايتإلا نع انضرعأ «لاجملا اذه يف ثيداحألا تارشع

 نيملاعلا لاجر لضفأب مالسلا اهيلع ءارهزلا قاحلإ ١-

 .تابجاولاو قوقحلا يف مهنيب قّرفو ؛ةجرد ءاسنلا ىلع لاجرلل ميكحلا ٌقلاخلا لعج

 لضفأل ًاوفك اهلعج نيح ةدعاقلا هذه نم مالسلا اهيلع ءارهزلا ىنثتسا هناحبس هّنكل

 ميركلا هّيبنب اهقحلأ نيحو «هلآو هيلع هللا لص ىفطصملا هبيبح دعب مهقلخ نيذلا لاجرلا

 يقابك لتعت ال ًالوتب تناك ةموصعملا ةّيسنإلا ءاروحلا هذهف .ةروهشملا ةلهابملا ةّصق يف

 دحأ اهقبسي ال يتلا ةقيّدصلا هذهو ءرذع دحألا دحاولا ةدابع نع اهب دعقي الو ءءاسنلا

 ءانثتسالا ءاجف «ىلاعت هللا ىلع مهمركأو قلخلا لضفأل ًةعضب تناك ةماركلاو لضفلا يف

 .دودولا قلاخلا نم ءافطصالا ةريسم لمكُي ًايعيبط

 ام» :لاق هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ مالّسلا هيلع يركسعلا مامإلا ريسفت يف ءاج

 - اهقاحلإو مالّسلا |مهيلع َّ !ةنيطاقلا يوت نب ناك فال اجترت ةارما طقافللا قؤنب

 مالّسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا نم ناك ام كلذكو «نيملاعلا لاجر لضفأب - ةأرما يهو

 .«ةلهابملا يف مهلخدأ امل ,نيمركألا نيلضفألاب امهايإ هللا قاحلإو

 ٌللعو دمحمب مالّسلا اهيلع ةمطاف هللا قحلأف» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 :ىلاعت هللا لاق ؛«مهم مالّسلا امههيلع نيسحلاو نسحلا قحلأو «ةداهشلا يف مالّسلا هيلع

 زك ناننأو انئاننأ ْعْدَ الات ْلقَف ملعلا نِم كناج ام ِدْعَب نِم هيف كَجاَح ْنَمْفل

 )١( ص :تارفريسفت 177 .

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - |مظك# جكإم

> 

 ران نايذاهكلا نافل كلفقل قنيك ليتل ا جالا او انو وو كح دوو اةنانال

 هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر اهب ءاج ءمالّسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا ءانبألا ناكف

 اهب ءاج ؛مالّسلا اهيلع ةمطاف تناكف ءاسنلا امأو ءدسألا يورجك هيدي نيب امهدعقأف

 نب يلع ناكف سفنألا امأ .دسألا ةؤبلك هفلخ اهدعقأو هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر

 .دسألاك هنيمي ىلع هدعقأف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هب ءاج مالّسلا هيلع بلاط يبأ

 :نارجن لهأل هلآو هيلع هللا لص لاقو ءدسألاك وه ضبرو

 :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ؛نيبذاكلا ىلع هللا ةنعل لعجنف لهابتن نآلا اومّله»

 :لاقو «نيملاعلا ءاسن لضفأ يئاسن هذه مهللا ءيسفن لدع يدنع وهو يسفن اذه مهلا

 ."”ثيدحلا - «اوملاس نمل ملسو ءاوبراح نمل برح انأف .ياطبسو يادلو ناذه مهللا

 هللا ةمآ ةمطاف :بوتعم هّنحلا ناي نع 1

 اهسمغ يتلا ةّيسنإلا ءاروحلا هذه نأ ةقيقح ىلإ انراظنأ لاجملا اذه يف تاياورلا تفلت

 تأر ٌنيع ال ام رجألا نم اهاطعأو ءسجر لك نم اهرّهطو «ةليضفلا رحب يف اهقلاخ

 نمر اشلا اذه تقلب اع] ليعتل هذولا فرعي دعت لاهل امأ نق هس ذأ الو

 ةبيجعلا ةيمستلا هذه تءاجو .هل لّلذتلاو ىلاعت هلل ةّيدوبعلا يف اهينافتب ةصيصخلا ةلزنملا

 انل ريشتل (هللا ةَّمَأ) ةّنجلا باب ىلع رون نم فرحأب بتكت نأ ميكحلا قلاخلا ال راتحخا يتلا

 .ٌومسلاو ةعفرلاو يلاعتلل ّيقيقحلا قيرطلا ىلع انّلدتلو «ةقيقحلا هذه ىلإ

 هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع هدانسإب يلامألا هباتك يف يسوطلا خيشلا ىور

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس 51١.

 الك ص :مالّسلا هيلع يركسعلا مامإلا ريسفت (؟)



 قيد

 :هلآو هيلع هللا لص

 للا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال) :ًابوتكم ةنجلا باب ىلع ٌثيأر «ءامسلا ىلإ يب جرُع املا

 .©)(هللا ةنعل مهضغاب ىلع هللا مَآ ةمطاف هللا ةوفص نيسحلاو نسح او ؛هللا بيبح يلع

 :لاق هَّنأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع زجاعملا ةنيدم يف ينارحبلا ديسلا جرخأو

 نب ىلع هللا بيبح دمحم «هللا الإ هلإال)بهذلاب ًابوتكم اهماب ىلع تيأرف «ةنجلا تلخد»

 ."”(هللا ةنعل مهيضغبم ىلع «هللا ةوفص نيسحلاو نسحلا هللا ةَمَأ ةمطاف «هللا يلو بلاط يبأ

 ةمئألا اهلسنو ؛هلآو هيلع هللا ىلص هّللا لوسر انبا اهيدلو ّنِإ ١-

 هللا لوسر (انبا) امه نينسحلا َّنِإ ةلهابملا ةيآ ٌصنبو هنآرق حيرص يف ىلاعت هللا لوقي

 بتك اهتلقانت ةريثك ثيداحأ يف هلآو هيلع هللا لص يبنلا حّرصيو «هلآو هيلع هللا لص

 ىفن دقلو .مالسلا هيلع ٌّئلع نينمؤملا ريمأ بلص يف هّلسن لعج ىلاعت هللا ْنأب نيقيرفلا

 يف «ينبتلاب هنبا ديزل هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةّربَأ رمألا ةيادب يف ميركلا نآرقلا

 ةيرانال دقوفداول لوفر "1 هرتز رو وكل انآ ةتشت ناك اذن ناعوت
 .94وّللاَدْنِع ْطَسْقَوُه

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠
 لاق :لاق هنع هللا يضر يراصنألا رباج نع - لاثملا ليبس ىلع - يناربطلا ىور دقف

 هبلّص يف يبن لك ةيرذ لعج لجو زع هللا َّنِإ) :ملسو- هلآو - هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .الا/ /1//ح / "56 ص :يسوطلل يلامألا )١(

 .9١4ح/ ١59 ص:زجاعملا ةنيدم (؟)

 0 4٠9. ةيآلا :بازحألا ةروس (")

 1 .0 ةيآلا :بازحألا ةروس (5)



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت يقم

 د ك0

 2(.20- مالسلا هيلع - بلاط يبأ نب يلع بلص يف يتيرذ لعج ىلاعت هللا َّنإو

 ةعاشإ ىلإ مكحلا ىلع نوطّلستملا ىعس هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاحترا دعبو

 ينبا)ب امهوداني اوناك لب «مالسلا هيلع يلع انبا امه مالسلا امههيلع نينسحلا نأ ةفاقث

 ةّيرذ اّمأ .هدالوأ ةّيرذ يف لجرلا دادتما لعجت ىتلا ةّيلهاجلا ةفاقثلا ىلإ ةراشإلل (ةمطاف

 :رعاشلا لوقي ثيح «مهئابآ ءابآو مهئابآل دادتما مهف هتائب

 ٍدعابألا لاجرلا دالوأ ٌنهونب  انثانبوءانئانبأونبانونب

 - هللا لوسر ىلإ برقأ من 1

 تيبلا لهأ ةمئأ ناكو .مالسلا اهيلع ةمطاف هتنبا ينب نم - ساّبعلا هّمع دالوأ مهرابتعاب

 .اهفيز نوفشكيو ةملاظلا تالواحملا هذه ةهجاوم يف نوفقي مالسلا مهيلع

 وبأ (يل) لاق :لاق «دوراجلا يبأ نع هدانسإب يفاكلا ةضور يف ينيلكلا خيشلا ىور

 ؟«مالسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا ين مكل نولوقي ام دوراجلا ابأ اي» :مالسلا هيلع رفعج

 .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر انبا اهََّنأ انيلع نوركني :تلق

 لجو زع هللا لوقب مهيلع انججتحا :تلق ؟«مهيلع متججتحا ءىش ئأف» :لاق

 َفْسوُيَو َبوُيَأَو ناَمْيلُسَو َدوواَد هتّيرذ نِمو# :(مالسلا امههيلع) ميرم نبا ىسيع يف
 0 ا يو فا وع د ا الا ع عير لاو 0 رسل ل ل كا تل ا

 # ىَسيِعَو ىيحَيو ايركزَو نينيسحملا يزجن كلدذكو َنوراَهَو ىسومو

 .مالسلا هيلع حون ةيرذ نم ميرم نبا ىسيع لعجف

 الو دلولا نم ةنبالا دلو نوكيدق :اولاق :تلق ؟«مكل اولاق ءيش ّيأف» :لاق

 .بلَصلا نم نوكي

 )١( ريبكلا مجعملا 7: 54 / 7770

 .80و 86 ناتيآلا :ماعنألا ةروس (؟)



 ةبمدعم

 هلوسرل ىلاعت هللا لوقب مهيلع انججتحا :تلق .؟(مهيلع متججتحا ءيش يأف» :لاق

 اهتدفنأو كحابتو اننانيو ةطتستاكاو انك نك اولا لفؤل هلا هيلع للا: ليض

 ."74نكحَسْقَنآَو

 رخآو لجر ءانبأ برعلا مالك ين نوكي دق :اولاق :تلق ؟«اولاق ءيش يأف» :لاق

 .انؤانبأ :لوقي

 ىلاعتو لج هللا باتك نم اهكتيطعأل دوراجلا ابأ اي» :مالسلا هيلع رفعج وبأ لاقف :لاق

 رق اكل | اغلق رتل هلا ر ةياط اللا لدعاتلا لور بلاص عنا

 كم سا دو ناسا لاق يع خا لاك كازق تزعج كلذ راو ذشلق

 لئالَحَو :(ىلاعت كرابت هلوق ىلإ ىهتنا نأ ىلإ ةيآلا» ا كحل وكل ال

 هللا لوسرل لحي ناك له دوراجلا ابأ اي مهلسف» "7«ركحبالصأ نم نيل ٌركباتزأ

 امهف ؛ال :اولاق نإو ؛اورجفو اوبذك ؛معن :اولاق نإف ؟اههيتليلح حاكن هلآو هيلع هللا لص

 هلل هانبأ

 نبا دمحأ انثدح :لاق «رامع نب هللا ديبع نب دمحأ نع يناهفصألا جرفلا وبأ ىور

 يدا ويدل لظ نت) يصحب اهدادتكرلا نأ :هريغ نعو «هيبأ نع «خيش يبأ نب ناميلس

 ًاججح هدي يف تناك ًابتك جرخي وهو هرمأ يف هيلإ عفر ام ركذي لعجف ًاموي (ٌخف بحاص

 :رضح نم ضعب لثمتف «ىبحي دي يف بتكلا فارطأو ديشرلا اهؤرقيف .هل

 اقاس ًالسرم الإ قاسلا لسري ال هبضنت ءابرح هل حيتأ ىنأ

 .717" ةيآلا :ءاسنلا ةروس (؟)

 .71/8- 7117 :4 يناكلا ةضور (”)

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت مقص

> 

 يف هتهّبش ينكلو ءال :لاق ؟هرصنتو هديؤتأ :لثمتملل لاقو كلذ نم ديشرلا بضغف

 .رعاشلا اذه لوقب هجاجتحاو هترظانم

 تنأ لب :لاق ؟تنأ وأ انأ ًاهجو نسحأ انّيأ ىيحي اي ءاذه نم ينعد :لاقف هيلع لبقأ مث

 .ًاهجو نسحأو ًانول عصنأل كّنِإ «نينمؤملا ريمأ اي

 نع ينلأست امو «نينمؤملا ريمأ اياذه امو :لاقف ؟تنأ وأ انأ :ىخسأو مركأ انّيأف :لاق

 .ةنس ىلإ ةنس نم يشاعم لخمتأ انأو ءاهزونكو ضرألا نئازخ كيلإ ىبجت تنأ

 نع كتبجأ دق :لاق ؟تنأ وأ انأ «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ برقأ انّيأف :لاق

 !هذه نم ينفعاف «نيتطخ

 .هيفعي الأ قاتعلاو قالطلاب فلحف ؛ينفعأف لب :لاق .هللاو ال :لاق

 كتنبا كيلإ بطخو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر شاع ول نينمؤملا ريمأ اي :لاقف

 !هللاو يإ :لاق ؟هجّوزت تنكأ

 ام باوج اذهف :لاق ؛ال :لاق ؟هجّوزأ نأ يل لحي ناكأ لإ بطخف شاع ولف :لاق

 (7.ثيدحلا - هسلجم نم ماقو ديشرلا بضغف .تلأس

 يبأل تلق :لاق رمع نب لضفملا نع نيظعاولا ةضور يف يروباسينلا لاتفلا جرخأو

 َّنِإ معنا :لاق ؟مالسلا اهيلع ةمطاف ةدالو تناك فيك :مالسلا هيلع قداصلا هللا دبع

 نلخدي ال نكو .ةكم ةوسن اهرجه هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب جوزت امل ةجيدخ

 كلذل ةجيدخ تشحوتساف ءاهيلإ لخدت ْنأ تدارأ ةأرما نعنميو اهيلع نملسي الو اهيلإ

 اهثّدحت مالسلا اهيلع ةمطاف تناك ةمطافب تلمح (ملف هيلع ًارذح اهمغو اهعزج ناكو

 )١( ص :نييبلاطلا لتاقم ١9".



 د هلا

 لوسر لخدف .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم كلذ متكت تناكو ءاهربصتو اهنطب نم

 يذلا نينجلا :تلاق ؟نيثّدحت نَم ةجيدخ اي :اهل لاقف ,ةمطاف ثدحت ةجيدخ عمسف ًاموي هللا

 «يتنبا اهَّمأ ينرشبي مالسلا هيلع ليئربج اذه ةجيدخ اي :لاق .ينسنؤيو ينئّدحي ينطب يف

 «ةمئأ اهلسن نم لعجيسو اهنم لسن لعجيس ىلاعت هلل َّنأو «ةنوميملا ةرهاطلا ةلسنلا اَّمأو

 ."”(هيحو ءاضقنا دعب هضرأ يف ءافلخ مهلعجيو

 ةمطاف رون نم رهزت عبسلا نوضرألاو عبسلا تاوامسلا 15

 ًاعوفرم بولقلا داشرإ يف يمليدلا نع راونألا راحب يف يسلجملا ةمالعلا جرخأ

 هيلع هللا ىلص يبنلا دنع ًاسلاج تنك :لاق «هيلع ىملاعت هللا ناوضر يبمرافلا ناملس ىلإ

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا درف «مّلسف بلطملا دبع نب سابعلا لخد ذإ دجسملا يف هلآو

 نداعملاو بلاط يبأ نبا يلع تيبلا لهأ انيلع هللا لضف !ب هللا لوسر اي :لاقف هب بُحرو

 ًايلع قلخو ينتقلخ هللا َّنِإ ؛مع اي كربخأأ نذإ» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف !؟ةدحاو

 انقلخ ودب لجو زع هللا دارأ املف .ملق الو حول الو ران الو ةنج الو ضرأ الو ءامس الو

 ءالدتعاو |مهنيب ايف جزمف ءًاحور تناكف ةيناث ةملك ملكت مث ءًارون تناكف ةملكب ملكت

 نم قتف مث ؛شرعلا نم ّلجأ انأف ءشرعلا رون يرون نم قتف مث ءامهنم ًايلعو ينقلخف
 ءسمشلا رون نسحلا رون نم قتف مث ؛تاوامسلا نم لجأ يلعف ؛تاواهسلا رون يلع رون

 هللا حّبست ةكئالملا تناكو ؛رمقلاو سمشلا نم لجأ |مهف ءرمقلا رون نيسحلا رون نمو

 هللا دارأ |ملف «ىلاعت هللا ىلع اهمركأ ام راونأ نم سودق حوّبس :اهحيبست يف لوقتو ىلاعت

 نم اهوأ رظنت ال ةكئالملا تناكو ؛ةملظ نم ًاباحس مهيلع لسرأ ةكئالملا ولبي نأ ىلاعت

 نحن ام لثم انيأر ام انتقلخ ذنم انديسو انهلإ :ةكئالملا تلاقف ءاهوأ نم اهرخآ الو ءاهرخآ

 )١(روضة الواعظين:ص”١57.

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت مقص

> 

 يلالجو ٍتَّرعو :لجو زع هللا لاقف !انع ٌتفشك ام الإ راونألا هذه قحب كلأسنف «هيف

 «شرعلا طرق يف هقلعو ليدنقلاك ذئموي مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف رون قلخف «نلعفأل

 .ءارهزلا ةمطاف تيمس كلذ لجأ نم «عبسلا نوضرألاو عبسلا تاوامسلا ترهزف

 مكحيبست باوث نلعجأل يلالجو يتزعو :هللا لاقف ,هسدقتو هللا حبست ةكئالملا تناكو

 جرخف :ناللس لاق .«اهينبو اهلعبو اهيبأو ةأرملا هذه يّبحمل ةمايقلا موي ىلإ مكسيدقتو

 :لاقو «هينيع نيب ام لّبقو هردص ىلإ هّمضف مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع هيقلف سابعلا

 . "!ىلاعت هللا ىلع مكمركأ ام تيب لهأ نم ىفطصملا ةرتع يبأب

 هيلع هللا دبع يبأ نع ءرباج نع هدانسإب عئارشلا للع يف قودصلا خيشلا ىورو
 نم اهقلخ لجو زع هللا َّنأل» :لاقف ؟ءارهز ءارهزلا ةمطاف تيّمس مل :تلق :لاق مالسلا

 ةكئالملا راصبأ تيشغو اهرونب ضرألاو تاوامسلا تءاضأ تقرشأ املف .هتمظع رون

 اذه :مهيلإ هللا ىحوأف ؟رونلا اذه ام انديسو انهلإ :اولاقو ,نيدجاس هلل ةكئالملا تّرخو

 يئايبنأ نم يبن بلص نم هجرخأ ,يتمظع نم هتقلخ «يئامس يف هتنكسأو يرون نم رون

 ؛يقح ىلإ نود يرمأب نوموقي ةمئأ رونلا كلذ نم جرخأو «ءايبنألا عيمج ىلع هلضفأ

 ."”(يبحو ءاضقنا دعب يضرأ ين يئافلخ مهلعجأو

 تايآلا ليوأتو دئاوفلا عماج زنك نع راونألا راحب يف يسلجملا ةمالعلا جرخأ

 نع «سنأ نع هدانسإب راونألا حابصم هباتك يف يسوطلا نسحلا نب دمحم نع «ةرهاظلا

 لبق نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ًايلع قلخو ينقلخ هللا َّنإ :لاق هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 الو رون الو ةملظ الو «ةيحدم ضرأ الو «ةينبم ءامس ال نيح مالسلا هيلع مدآ قلخي نأ

 )١( راونألا راحب 57: ١7.

 عئارشلا للع (؟) ١:  18٠بابلا ١57.



 د هطلا

 ؟هللا لوسر اي مكقلخ ءدب ناك فيكف :سابعلا لاقف ««ران الو ةنج الو رمق الو سمش

 ىرخأ ةملكب ملكت مث ًارون اهنم قلخ ةملكب ملكت انقلخي نأ هلل دارأ امل مع اي» :لاقف
 .نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ًايلع قلخو ينقلخف «حورلاب رونلا جزم مث ًاحور اهنم قلخف

 هقلخ ئشني نأ ىلاعت هللا دارأ |ملف .سيدقت ال نيح هسّدقنو «حيبست ال نيح هحّبسن انكف

 لضفأ يرونو هللا رون نم يرونو ءيرون نم شرعلاف ,شرعلا هنم قلخف يرون قتف

 لع رونو لع رون نم ةكئالملاف ,ةكئالملا هنم قلخف لع يخأ رون قتف مث ؛شرعلا نم

 «ضرألاو تاوامسلا هنم قلخف يتنبا رون قتف مث ؛ةكئالملا نم لضفأ ٌنِلعو «هللا رون نم

 ةمطاف يتنباو هللا رون نم ةمطاف يتنبا رونو «ةمطاف يتنبا رون نم ضرألاو تاواسلاف

 ءرمقلاو سمشلا هنم قلخف نسحلا يدلو رون قتف مث ؛ضرألاو تاوامسلا نم لضفأ

 نم لضفأ نسحلاو هللا رون نم نسحلا رونو ,نسحلا يدلو رون نم رمقلاو سمشلاف

 روحلاو ةنجلاف «نيعلا روحلاو ةنجلا هنم قلخف نيسحلا يدلو رون قتف مث ؛رمقلاو سمشلا

 نم لضفأ نيسحلا يدلوو «هللا رون نم نيسحلا يدلو رونو .نيسحلا يدلو رون نم نيعلا

 .'”ريخلا - (نيعلا روحلاو ةنجلا

 )١( راونألا راحب ١6: 9٠١ -1١١.

 ٠ اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو - لوألا لصفلا ٠









 يلاسرلا هداهج ْي اهابأ دناست ةمطاف

 بلاط يبأ بعش ِ_ راصحلا تاوئسو مالسلا اهيلع ةمطاقف

 شيرق ترّشك نيح ةدحاولا ةنسلا زواجت دق مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا رمع نكي مل

 يذلا ىذألا تفعاضف هباحصأو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةهجاوم يف اهءاينأ نع

 هيلع هللا لص يبنلا لايتغال اهؤاسؤر ططخ مث «نيفعضتسملا نيملسملاب هقحلت تناك

 اهيلع ءارهزلا تعرعرت بعشلا كلذ يفو .بلاط يبأ بعش ىلإ ءوجللا ىلع مزعف «هلآو

 لع نير هعرض يذلا راصلا ةهجاوم ىف لوألا اهرمع تارفس تعتاو ةالنللا

 نكي مل «ةدهاجملا ةرباصلا اهَّمُأ بيلح اهنع عطقناو ماطفلا تغلب نيحو .هعابتأو اهيبأ

 كلت يف اهلاثمأ اهجاتحي يتلا ةمعطألا ةئيبت نع ًالضف ءامل ماعط طسبأ ريفوت ناكمإلاب

 دشي هلآو هيلع هللا لص اهوبأ ناك فيك اهينيع ّمأب ةريغصلا ءارهزلا تدهاشو .نسلا

 نوكوليو راجشألا قروب نوتاتقي مشاه ونب ناك فيك تأرو «هنطب ىلع ةعاجملا رجح

 ةسارح ىلع لاجرلا بوانتي فيك ةبعرملا ةليوطلا بعشلا يلايل يف ترظنو .شئاشحلا

 اهمادقأب ءارهزلا تراسو .لايتغالا نم هيلع ًافوخ هلآو هيلع هللا لص لسرملا اهيبأ ةميخ

 لافطأ نم اهءارتأ ناك |نيب ةببدملا ةراحلا هروخصو بهاللا بعشلا ىصح ىلع ةّضغلا

 !نيهفرم نيمعان نيعداو نوجردي ةكم

 ٠ اهبأل يوقلا دنسلا ةمطاف - يناثلا لصفلا ٠
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 63 ةهقفوك

 مألا قارف ةبيصمو مالسلا اهيلع ةمطاف

 يف اهّمأو اهيبأ قر يلا اهتلوفط تاونس ةعنايلا هللا لوسر ةناحيبر تضمأ دقل

 يف فورحلا قطنو يثملا مّلعت تاونس تضمأو «نوملسملا اههجاو فورظ بعصأ

 ىلع نوتاتقي اوناكو .ّيمويلا مهداز ملآلاو عوجلاو فوخلا ناك موي ءبلاط بأ بعش

 نوفاخي ,مهنوطب ىلع ةعاجملا رجح مهئاشحأل عوجلا زفح نم نودشيو ءراجشألا قرو

 بعاصمو رهقلا تاونس رابغ نكي ملو .مهب نيقدحملا نيصئرتملا نوكرشملا مهفّطختي نأ

 ةعدخ توابع نيح هنا روهلاو هيلع هللا لض للا لوسر هجو نع دعب لاز دق تعشلا

 ةريغصلا هتنباو هللا لوسر ةكرات تلحترا مث ءاهب "إأ ضرم ةجيتن فوطعلا موؤرلا ملا

 (بلاط يبأ هرصانو هيماح ةافوو ةجيدخ لاحترا ببسب) يبنلا هامسأ ًاريسع ًاماع ناهجاوي

 .نزحلا ماع

 ابأ تعمس :لاق «يلجعلا ديرب نع هدانسإب يلامألا يف يموطلا خيشلا ىور

 (اهنع هللا يضر) ةجيدخ تيفوت املا :لوقي (مالسلا |مهيلع) دمحم نب رفعج هللا دبع

 رودتو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرب ذولت (اهيلع هللا تاولص) ةمطاف تلعج

 كبر :هل لاقف مالسلا هيلع ليئربج لزنف :لاق ؟يّمأ نيأ .هبأ اي :لوقتو .هلوح

 نم هباعك ءبصق نم تيب يف كمأ َنِإ امل لوقتو «مالسلا ةمطاف ئرقت نأ كرمأي
 اهيلع ةمطاف تلاقف ءنارمع تنب ميرمو ةيسآ نيب ءرمحأ توقاي هد معو ,بهذ

 .©)(مالسلا هيلإو ؛مالسلا هنمو مالسلا وه هلا َّنِإ :مالسلا

 يبأ نع هدانسإب جئارخلا يف يدنوارلا نع راونألا راحب يف يسلجملا ةمالعلا جرخأو

 :لاق مالّسلا هيلع قداصلا هللا دبع

 )١( ص :يبسوطلل يلامألا 175 .



 ةيمدعم

 هيلع هللا لص هللا لوسرب ذولت مالّسلا اهيلع ةمطاف تلعج ءتّيفوت امل ةجيدخ ّنإ)

 هلآو هيلع هللا لص يبنلا لعجف ؟يّمأ نيأ هللا لوسر اي :هلأستو هلوح رودتو هلآو

 ام يردي ال هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرو هلأست نم ىلع رودت تلعجف .اهبيجي ال

 مالسلا مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع أرقت نأ كرمأي كسر َّنإ :لاقف ليئربج لزنف .لوقي

 .رمحأ توقاي نم هدمعو ,بهذ نم هباعك بصق نم تيب ين كّمأ َنإ اه لوقتو

 وه هللا َّنإ :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقف .نارمع تنب ميرمو نوعرف ةأرما ةيسآ نيب

 ."""(مالسلا هيلإو ,مالسلا هنمو ,مالسلا

 ةنجلا نم ًانفك اهيدهيو مالسلا ةجيدخ ءىرقُي ىلاعت هللا

 ٠ع هيو قيما نابل لع ةهدنح ةررانعلا» فيولا مشكل هفؤلص لامع نإ [رفأ

 مالس ةجيدخ ىلع أرقي نأ لسرلا متاخ نم بلطو «ةريطخلا هتلاسرب يحولا نيمأ طبهو

 َّنِإ» بابلألاب ذخأي ًابيجع هللاب ةفراعلا ةنمؤملا نم باوجلا ءاجو .هيحو نيمأ مالسو هللا

 فراعملا نم مك !!«مالسلا ليئربج ىلعو «مالسلا هيلإو مالسلا هنمو «مالسلا وه هللا

 ال ؟ةريبكلا ةيناويإلا يناعملا نم نّمضتت مكو ؟ةدودعملا ظافلألا هذه يف دشتحت ةيديحوتلا

 .هلوسرو هللا الإ ًاديدحت كلذ ملعي

 رفعج يبأ نع «ملسم نب دمحمو نارمحو ةرارز نع يشايعلا ريسفت نع يبسلجملا جرخأ

 َّنإ» :لاق هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ يردخملا ديعس وبأ ثدح :لاق مالسلا هيلع
 و

 نم كل له ليئربج اي :تلقو تعجر نيح يب يرسأ ةليل يل لاق مالسلا هيلع ليئربج

 اََنأ كلذ دنع انثدحو «مالسلا ينمو هللا نم ةجيدخ ىلع أرقت نأ ىتجاح :لاق ؟ةجاح

 )١( ح / 3177 :57 راونألا راحب 7١.

 ٠ اهبأل يوقلا دنسلا ةمطاف - يناثلا لصفلا ٠
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 وه هللا َّنِإ :تلاقف ؛ليئربج لاق يذلا اهل لاقف هلآو هيلع هللا لص هللا يبن اهاقل نيح تلاق

 ("".«مالسلا ليئربج ىلعو «مالسلا هيلإو «مالسلا هنمو «مالسلا

 مالسلا اهيلع ةجيدخ ةديسلا ةيصو يناردنزاملا يرئاحلا يدهم دمحم خيشلا ىورو

 يف هللا لوسر ذخأ ةجيدخ تيفوت امل ...7:لاق ««دهاشلاو ةجاحلا دروم اهنم انلقن دقو)

 َّنإ هللا لوسر اي :لاقو ليئربج نيمألا طبه اهنفكي نأ دارأ |ملف اهطنحو اهلسغو اهزيهجت

 نم وهو ةجيدخ نفك َّنإ دمحم اي :كل لوقيو ماركإلاو ةيحتلاب كصخيو مالسلا كئرقي هللا

 فيرشلا هئادرب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهنفكف ءاهيلإ هللا ىدهأ ةنجلا نافكأ

 (0.(هللا لوسر نم نفكو هللا نم نفك :نانفك اه ناكف ءًايناث ليئربج هب ءاج امبو ًالوأ

 ةشئاع اهتصقنت نيح ةجيدخل بضغي هللا لوسر

 ,ةجيدخ نينمؤملا مآ هاجت هلمحي هللا لوسر ناك يذلا ءافولا لّمحت ةشئاع عطتست مل

 رصن ليبس يف ااومأ تقفنأو ءاهبعصأو فورظلا كلحأ يف هبناج يف تفقوو هترزآ دقف

 ةعطاقملا تاونس تلّمحتو بلاط يبأ بعش يف تعاجو .فينحلا هنيد ةيوقتو هللا نيد

 ىّمسف «بلاط وبأ دحاو رهشب اهدعب يقفوتو ءتلحتراف فعضلاو ضرملا اهّده ىّتح

 عم اهنم راغتو ةجيدخ نم صقتنت ةشئاع تناكو .(نازحألا ماع) ب ماعلا كلذ يبنلا

 ىلع ٌّدريو «ةمطاف ةبيبحلا هتئبالو ةيفولا هتجوزل بضغي يبنلا ناكو .طق اهدهاشت ىل اَّنأ

 نم - ظحالنو .عدترت نأ ىسع ًةداع هنم دهعُت ال ةيساق تاملكب - ىرنس امك - ةشئاع

 ًادحاو ًادروم دهاشن ال ثيحب «يلاعلا اهقلخو مالسلا اهيلع ءارهزلا ةريس - رخآ بناج

 ةجيدخ ردق نم صقتنت تناك ةشئاع َّنأ عم - اهيبأ ةجوز - ةشئاع ىلع ءارهزلا هيف تّدر

 .يئايعلا ريسفت نع اًلقن «١1١ح / 17:17 راونألا راحب )١(

 )١( :؟ يناردنزاملا يرئاح لا يدهم دمحم خيشلل ىبوط ةرجش 7170 .



 دفا

 .مالسلا اهيلع ءارهزلا عم نحاشتتو

 لخد :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع «هيبأ نع «مادقملا بأ نب ورمع نع :لاصخلا

 :لوقت يهو اهحياصت ةمطاف ىلع ةلبقم ةشئاع اذإف «هلزنم هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 يه ام !؟انيلع اهل ناك لضف يأو ًالضف انيلع كّمأل َّنأ اّلِإ نيرت ام ةجيدخ تنب اي هللاو

 «تكب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةمطاف تأر |ملف «ةمطافل اهتلاقم عمسف .انضعبك الإ

 لوسر بضغف «تيكبف اهتصقنتف يّمأ ثركذ :تلاق !؟دمحم تنب اي كيكبي ام :لاقف

 .دولولا دودولا يف كراب ىلاعتو كرابت هللا َّنإف ءاريمح اي هم :لاق مث هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 مساقلا ينم تدلوو .رهطملا وهو هللا دبع وهو ًارهاط ينم تدلو هللا اهمحر ةجيدخ َّنِإو

 0 يدلنت ملف همحر هللا مقعأ نم ِتنأو ,بنيزو موثلك مو ةيقرو ةمطافو

 - هيلع هللا لص هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نع دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا جرخأو

 ام رثكأ ام :تلقف ًاموي ٌثرغف :تلاق ؛ءانثلا نسحأف ىنثأ ةجيدخ ركذ اذإ ملسو- هلآو

 يب ْثنمآ دق ءاهنم ًاريخ هللا ينلدبأ ام :لاق !اهنم ًاريخ هللا كلدبأ دق نيقدشلا ءارمح ركذت

 ينقزرو «سانلا ينمرح ذإ الاب ينتساوو «سانلا ينبّذك ذإ ينتقدصو «سانلا يب رفك ذإ

 (”.نسح هدانسإو دمحأ هاور :يمثيهلا لاق مث .سانلا دالوأ ينمرحو اهدالوأ هللا

 ةكم 4 ةيسانقلا ةهجاوملا تاونسو ةمطاف

 فجت ري نيح اهتاغطو شيرق ةاتع ةهجاوم يف هلعفت نأ ةريغص ةاتف ناكمإب يذلا ام

 مامأ العفت نأ نيتثمد نيتريغص نيّدي ناكمإب اذام ؟مهتويب يف نوئبتخيو رابكلا لاجرلا

 .قودصلل لاصخلا نع اّلقن .1ح / 5 ١7: راونألا راحب (1)

 175 يمثيهلل دئاوزلا عمجم (1)

 ٠ اهبأل يوقلا دنسلا ةمطاف - يناثلا لصفلا ٠



 هنع لاق يذلا كلذ ؟هلوسرو هلل ةبراحمو ًادانعو ًارفك اهدشأو شيرق ةيغاط لهج يبأ

 امأ ءقرغلا هكردأ نيح نمآ نوعرف َّنأل ؛ءنوعرف نم ًانايغط دشأ هَّنِإ قّدصملا قداصلا

 تعرسأ دقل .هعزن تاظحل يف ىتح هبلق ىلإ هقيرط ناويإلا فرعي ملف نيعللا لهج وبأ
 ءاهيبأب شيرق ماغط عنص نع ٌربخم اهربخأ نيح اهيبأ ةدجنل مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف

 تاوامسلا بر رضحم يف هدوجس قلقُي مل يذلا دجاسلا اهيبأ رهظ نع عفرت اهانيأرف

 ا د لاا نا تا ول

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اندهاشو «مهيلع وعدتف ةربجتملا ةرفاكلا ةمغطلا كلت ةهج

 ا ل

 نوقلي مهدهاشو «ردب موي ىلتق ثيدحلا يوار مهآرف «مالسلا اهيلع ءارهزلا هتنبا ءاعد

 .ردب بيلق يف

 نع «ةبعش نع ىرولا مالعإ يف يسربطلا نع راونألا راحب يف يسلجملا ةمالعلا جرخأ

 يلس ّمّنو ءشيرق نم سان هلوحو ًادجاس هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر |منيب :لاق هللا دبع

 يبأ نب ةبقع ءاجف ؟هرهظ ىلع هقرفيف ريعبلا وأ روزجلا اذه لس ذخأي نم :اولاقف .ريعب

 .هلآو هيلع هللا لص ىبنلا رهظ ىلع هفذقف طيعم

 دبع لاق .كلذ عنص نم ىلع تعدو هرهظ نم هتذخأف مالّسلا اهيلع ةمطاف تءاجو

 كيلع مهللا» :لاقف «ذئموي الإ مهيلع اعد هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر تيأر اف :هللا

 نيةنعو ديرب ينو ةيرز ىبةبعو مانع ني لهج اءأ كيلع مهللا شيرت نمآللا

 .(ثيدحلا يوار) ' اة كيو يفلت اذا را دنقل يشن او طيس
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 طه

 نأ ريغ «-رئب يف :لاق وأ -بيلقلا يف اوقلأو ردب موي اولتق مهتيأر دقلو :هللا دبع لاق 0



 قيمدخم

 هدفا لينا نق مطنش دايك عر ناك ةيفع قام را دفلك وكم

 هللا لوسر (نيب :لاق هللا دبع نع هدانسإب حيحصلاب ىمسملا هباتك يف يراخبلا ىورو

 لاق ذإ ,مهسلاجم يف شيرق نم عمجو ةبعكلا دنع يلصي مئاق ملسو (هلآو) هيلع هللا لص

 اهثرف ىلإ دمعيف نالف لآ روزج ىلإ موقي مكُيأ !يئارملا اذه ىلإ نورظنت الأ :مهنم لئاق
 .مهاقشأ ثعبناف ؟هيفتك نيب هعضو دجس اذإ ىتح هلهمي مث هب ءيجيف اهالسو اهمدو

 هللا لص يبنلا تبثو «هيفتك نيب هعضو ملسو (هلآو) هيلع هللا لص هللا لوسر دجس (ّلف

 قلطناف .كحضلا نم ضعب ىلإ مهّضعب لام ىتح اوكحضف ءًادجاس ملسو (هلآو) هيلع

 ملسو (هلآو) هيلع هللا لص يبنلا تبثو ىعست تلبقأف «ةيريوج يهو ةمطاف ىلإ قلطنم

 (هلآو) هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق ملف ؛مهّبست مهيلع تلبقأو هنع هتقلأ ىتح ًادجاس

 !شيرقب كيلع ممهللا !شيرقب كيلع ّمهللا !شيرقب كيلع ٌمهللا» :لاق ةالصلا ملسو

 ةبتع نب ديلولاو ةعيبر نبا ةبيشو ةعيبر نب ةبتعو ماشه نب ورمعب كيلع مهللا :ىّمس مث

ِ 
| 

 و

 مهتيأر دقل هللاوف :هللا دبع لاق !«ديلولا نب ةرامعو طيعم يبأ نب ةبقعو فلخ نب ةيمأو

 (هلآو) هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث «ردب بيلق بيلقلا ىلإ اوبحّس مث ردب موي ىعرص
 وع

 . '"7(ةنعل بيلقل لق | باحصأ عبتأو ١ :ملسو

 هيبنل هللا هاطعأ يذلا رثوكلا مالسلا اهيلع ةمطاف

 رتبأ هنأب ايرتسافلا هي قون اكل اوديظالا لص اديعوريجلا ع ذاع ناتقلا ةئاغ

 هل رعد كقامو: ل قفا كاف ادينع نأب اييناقطو ةكم رامك حرفو هل دالوأ ال

 هاطعأ دق ىلاعت هللا َّنأ هربخت رثوكلا ةروس تلزنأو ءاهوسر نع عافدلل ءامسلا تّدصتف

 .58ح/ 7١١ :18 راونألا راحب )١(

 .1177- 111:١ يراخبلا حيحص (؟)

 ٠ اهبأل يوقلا دنسلا ةمطاف - يناثلا لصفلا ٠
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 ةعضبلا هذه لسن َّنأ هرّشبتو «مالسلا اهيلع ةمطاف هتنبا لسن نم ريثكلا ريخلاو ةرثكلا

 تاقلا ناو شك لاو ءاطعلاو نقلا ( دره روصعلاو ةهر ألا 0:18 8 فيستا وهالكلا

 .نعللاب الإ ايندلا هذه يف ركذ الو هل رثآ ال يذلا رتبألا وه هلآو يبنلل ضغبملا

 دو تلون ام ةدوسلا هده نآل ةاولاق دال نترعلا) ةييسفلاو ىرارلا ركفلا لاق

 .نامزلا رم ىلع نوقبي ًالسن هيطعي ِهّنَأ ىنعملاف ,دالوألا مدعب مالسلا هيلع هباع نم ىلع

 دحا اددلاي ةيمأ يتب نم كيلو تدم علم اعلا وك «عببلا لغأ قمل مكرظلاف

 :اضرلاو مظاكلاو قداصلاو رقابلاك ءاملعلا نم رباكألا نم مهيف ناك مك رظنا مث «هب أبعُي

 ."7همالك ىهتنا ؛(ةيكزلا سفنلاو

 :لاقف رثوكلا نع يبنلا لئس سابع نباو ريبج نبا نع بوشآ رهش نبا جرخأ
 نم ىلحأو .جلثلا نم ًاضايب دشأ هؤام «هللا شرع تحت يرجي رهن رثوكلا لعاب

 «نارفعزلا هشيشح .ناجرملاو دجربزلاو ردلا هؤابصح .ديزلا نم نيلأو ءلسعلا

 َّنِإ :لاقو يلع بنج ىلع هدي برض مث ؛هللا شرع تحت هدعاوق ءرفذألا كسملا هبارت

 (”7.(يدعب نم كيبحملو كلو يلرهنلا اذه

 ةنيدملا ىلإ ةرجهلا ةصقو مالسلا اهيلع ةمطاف

 هيقي هشارف ىلع مالسلا هيلع ًايلع كرتو ةنيدملا ىلإ هلآو هيلع هللا لص يبنلا رجاه

 اهيلع ءارهزلا ةمطاف :نه مطاوفلاو «هب قحتليو مطاوفلاب هدعب رجابي ْنأ هرمأو «هسفنب

 ةمطافو «ةزمحلا تنب ةمطافو «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ٌمأ دسأ تنب ةمطافو «مالسلا

 )١( يزارلا رخفلا ريسفت ”: 5 ١7.

 )١( بلاط يبأ لآ بقانم 7: ١7 .



 قيام

 ةظحل اهقلاخخ ةياعر نم اهيلع هللا مالس ءاسنلا ةدّيس ٌلخت لو .بلطملا دبع نب ريبزلا تنب

 «ةنيدملا ىلإ ةكم نم رجاهملا نمؤملا بكوملا يف ريست يهو اهبقرت ءامسلا تناكو «ةدحاو

 دودولا ّبرلا اهيف لزجُيس يتلا ةقنوملا تاّنجلاب اهدعتو ءاهدّجبو اهتدابع نع ربختو

 .باوثلا ٌرسُح ةنمؤملا هتَمأل

 نباو هيبأ نع رساي نب رامع نب دمحم نب ةديبع بأ نع يلامألا ين يسوطلا خيشلا ىور

 نب يلع ىلإ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بتك مث ...:لاق (ليوط ثيدح يف) عفار يبأ

 دقاو ابأ هيلإ لوسرلا ناكو .مّولتلا ةلقو هيلإ ريسملاب هيف هرمأي ًاباتك مالسلا هيلع بلاط يبأ
 نم نذآف «ةرجهلاو جورخلل ًاّيبهت هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتك هاتأ لف «يئيللا

 ٍداو لك نطب ليللا الم اذإ اوففختيو اوللستي نأ مهرمأف «نينمؤملا ءافعض نم هعم ناك

 هّمأو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطافب مالسلا هيلع يلع جرخو ءىوط يذ ىلإ

 - ةعابض يه ليق دقو - بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةمطافو «مشاه نب دسأ تنب ةمطاف

 هللا لوس ل وسو دقوا وهلا مبلعتلا ليما كوشر لروما ٌمَأ نبا نميأ مهعبتو

 تاولص) يلع لاقف «مهب فنعأف لحاورلاب قوسي (دقاو وبأ) لعجف «هلآو هيلع هللا لص

 انكردي نأ فاخأ ْنِإ :لاق .«فئاعضلا نم نََّنِإ ,دقاو ابأ اي ةوسنلاب قفرا» :(هيلع هللا

 ىلص هللا لوسر َّنِإف كيلع عبرأ» :مالسلا هيلع ٌنِلع لاقف - بلطلا :لاق وأ - بلاطلا

 ينعي - لعج مث .«ههركت |مب كيلإ نآلا نم اولصي نل مّمِإ يلع اي :يل لاق هلآو هيلع هللا

 :لوقيو زجتري وهو ًاقيفر ًاقوس نهب قوسي - مالسلا هيلع ًايلع

 اكّمهأ ام سانلا بر كيفكي 2 اكنظ عفراف هللا الإ سيل

 شيرق نم سراوف ةعبس مهددعو «بلطلا هكردأ (نانجض) فراش املف راسو

 نميأ ىلع مالسلا هيلع يلع لبقأف ًاحانج ىعدي ةيمأ نب برحل ىلوم مهنماثو «نيمئلتسم

 ٠ اهبأل يوقلا دنسلا ةمطاف - يناثلا لصفلا ٠
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 «ةوسنلا لزنأ ىتح مّدقتو ءاهالقعاو لبإلا اخينأ :امل لاقف «موقلا ىءارت دقو «دقاو يبأو

 ردغ اي َكَّنَأ تننظأ :اولاقف هيلع اولبقأف «هفيس ًايضتنم مالسلا هيلع مهلبقتساف موقلا اندو

 نعجرنل وأ اغار ّنعجرتل :اولاق ؟لعفأ مل نإف :لاق .كل ابأ ال عجرا !؟ةوسنلاب جان

 لافتا: اهروورتل اناطمل او ةزليمتلا هس درا وغل (اف و11 فلن اج مشل نوح و يدي هل دك

 «هتبرض نع مالسلا هيلع يلع غارف .هفيسب حانج هل ىوهأف ءاهنيبو مهنيب مالسلا هيلع يلع

 ةبئاك سم ىتح هيف ًايضم فيسلا عرسأف «هقتاع ىلع هبرضف مالسلا هيلع يلع هلتختو

 مهيلع دشف .هسرف ىلع سرافلا وأ ءسرفلا دش همدق ىلع دشي مالسلا هيلع ناكف .هسرف

 :لوقي وهو هفيسب

 ديحاولا دع ديال ثييلا دماتجللا ةعالا لييشاولخ

 ىلإ قلطنم ّنِإف :لاق .بلاط يبأ نب اي كسفن انع نغا :هل اولاقو موقلا هنع عدصتف

 هز قيرأو هم ىرفأ نأ متلي نحف: برقي هلآو هيلعاللا لع هللا لوسو صع نبا

 .|مكاياطم اقلطأ :(مل لاقف دقاو يبأو نميأ هيبحاص ىلع لبقأ مث .ينم ُنديلف وأ ينبقعتيلف

 نم رفن هب قحلو «هتليلو هموي ردق اهب مّولتف ءنانجض لزن ىتح ًارهاق ًارهاظ راس مث

 هتليل لظف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالوم نميأ ٌمأ مهيفو نينمؤملا نم نيفعضتسملا
 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطافو ءدسأ تنب ةمطاف هّمَأ - مطاوفلاو وه كلت

 مهبونج ىلعو ًادوعقو ًامايق هللا نوركذي ًاروطو «نوّلصي ًاروط - ريبزلا تنب ةمطافو

 ههجول راس مث ءرجفلا ةالص مه مالسلا هيلع ىلصف ءرجفلا علط ىتح كلذك اولازي ملف

 هبحص نمت مهريغو كلذك مطاوفلاو «هللا ركذ نع رتفي ال لزنم دعب ًالزنم بوجي

 :(ىلاعت) هلوقب مهمودق لبق مهنأش نم ناك امب يحولا لزن دقو «ةنيدملا اومدق ىتح

 تاَواَمّسلا قلُخ يف وُرككَقَتَيَوْر هبوُيَج ىَلَعَو اًدوُعفو اًماَيِقهَللا نوُركُْذَيَن يذل



 قامدتم

 زاركذ نيزكنم ٍلِماَع َلَمَع ْعيِضأ ال ين م ُهْبرْرْهَل باَجَتْساَمل هلوق ىلإ «ضْرألاَو

 ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف نهو «نهركذ مدقتملا مطاوفلا ىثنألاو يلع ركذلا «ىّتْنَأ

 يلع :لوقي * ضعب نممكحضعب# ريبزلا تنب ةمطافو ءدسأ تنب ةمطافو هلآو هيلع هللا

 ْمِهراَيد 'نِم اوُجِرْخَلَو اوُرَجاَه َنيِذلاَقل يلع نم نهو - مطاوفلا :لاق وأ - ةمطاف نم
 و يفرد عاج و ا رورو كن دعا ل اكو راو راو وك ياو
 ا بالا ْنْسُح ُهدْنِع ُهللاَو هللا كد توف انام راهنألا اًهِتْحَت

 ةمطاف لمح بلطملا دبع نب سابعلا نأ هتريس يف ماشه نبا لقني نأ بيرغلا نم :لوقأ

 سخنف «ةنيدملا اهب ديري ةكم نم ملسو(هلآو) هيلع هللا ىلص هللا لوسر يتنبا «موثلك َّمأو

 ريمأ َّنأ ًايخيرات مّلسملا نم نأ ملعلا عم .""”ضرألا ىلإ مهب ىمرف ءرديقن نب ثريوحلا اهب

 ىلإ ةكم نم هلآو هيلع هللا لص يبنلا رمأب مطاوفلا لمح يذلا وه مالسلا هيلع ًايلع نينمؤملا
 بلطملا دبع نب سابعلا َّنأ مّلسملا نم َّنأ امك ؛مطاوفلاب ساسملا هنكمي مل ًادحأ َّنأو «ةنيدملا

 َّنأ امك !!!«©نوملسملا هرسأف ردب ىلإ شيرق عم ًاهركتسم جرخأ هنأ «ةنيدملا ىلإ رجاهي م
 هللا لوسر ةبيبر بنيز يه اهل اوضّرعت يتلا لب ءمطاوفلا ىلإ ضّرعتلا هنكمي مل ًادحأ

 هيلع هللا لص) يبنلا ردهأف رديقن نب ثريوحلا هعمو دوسألا نب رابه اط ضّرعت

 قئاقحلل هتفلاخم عم ماشه نبا مالك لقنيف ضعبلا أي نأ برغألاو ؛|همد (هلآو

 0 :ةملسملا ةيخراتلا

 )١( :نارمع لآ ةروس 1917 -148.

 .71١1ح / 17/7 - 457 ص:يسوطلل يلامألا (؟)

 .87/4 :5 ماشه نبا ةريس (7)

 ركاسع نبال قشمد ةنيدم خيرات ؟١ 7/8 :/ ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا ؛! 764 :” ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا (4)

 ا را

 .(99١ص يناطحقلا رجاه بيرعت «يتعيرش يلع روتكدلل ةمطاف يه ةمطاف) باتك لاثملا ليبس ىلع رظنا (5)

 ٠ اهبأل يوقلا دنسلا ةمطاف - يناثلا لصفلا ٠
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 كفك

 يبنلا بناج ىلإ ةنيدملا 2 ةمواقملا تاونسو ةمطاف

 اهاندهاشف ءاهرمع ةدايز عم مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ءاطع دعاصت ةنيدملا يفو

 هحارج دمضتو :ههجو نع مدلا حسمت دحأ ةكرعم نم دئاعلا اهيبأ بناج ىلإ فقت

 حمسيو «هنع ةريبكلا ةأرملا هتمع سبحي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اندهاشو «ةفزانلا

 نونحلا اهبلق َّنأ ملعي ِهّنأل .هيلإ رظنت نأ - ةيفص اهيبأ ةمع ىلإ ًاسايق - ةريغصلا ةمطافل

 دقل ؟اهيبأل ًاَمأ تحضأ يتلا تنبلا نانح تاسمل ىلإ ةجاحب ناك هَّنأ مأ ؟هقارف لمتحي ال

 اهانيأرو ؛بيجع ءيش نع تاظحللا كلت يف ءىبنت يهو مالسلا اهيلع ءارهزلا اندهاش

 اني رووفلاو لعلا لنمانلا لؤسر عنو نتذأ نه هوعم قنا ل افاقلا نأ وطب

 مدلا - ةرهاطلا ءارهزلا رابخإل ةيقيدصت ةكرح يف - لوانتي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مامإلا انعمس مث ؛ءيش هنم عجري الف ءاوه ا يف هب يمريف فيرشلا ههجو نم ليسي يذلا

 لزنل ضرألا ىلع ءيش هنم طقس دق ناك ول مدلا كلذ َّنأ» انئبني مالسلا هيلع قداصلا

 .«ءامسلا نم باذعلا

 ةموعن ذنم ةريبكلا ةأرملا تابجاول مالسلا اهيلع ءارهزلا ىدصتت فيك اندهاش دقل

 ةزمحلا همع َّنَأ نم هلآو هيلع هللا لص يبنلا بتع نعمس امل راصنألا ءاسن انيأرو ءاهرافظأ

 قي ا تلك يف د اك ا مس مقل دل ةلرمكوبس يكن هيما

 ءاهّمعب اهباصم يف اهندعسيو مالسلا اهيلع ةريغصلا ةمطاف نيساويو «مالسلا هيلع ةزمحلا

 .نكسفنأب نتيسآ دقف «هللا ٌنكمحر نعجرا :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمل لاق ىتح

 هيلع هللا ىلص اهيبأب سانلا هبشأ اََّنأب ةرتفلا كلت يف ةمطاف ٌءارهزلا تفصُو دقل

 هيلع هللا تاولص ةكرابملا هتريس حمالم َّنأ ىلع ةحضاو ةلالد فصولا اذه يفو «هلآو



 قيكعم

 يف هيكاحت ءاهيبأل ةآرم تناك يتلا مالسلا اهيلع ةمطاف هتنبا ةريس يف دسجتت تناك هلآو

 تلاق ىتح .هتاكرحو هتيشم يفو لب «هتدابعو هراثيإ يفو .ءثيدحلا يف هقدصو هقالخأ

 هلاز هيلع هللا ليما لؤسوب اكيدهحو ايدهو ةلدو اعهيس يشأ اذحعأ تراز اه: ةنقئاغ اينغ

 اهنع لاقو «ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف نم هدوعقو همايق يف ملسو

 .هللا لوسر ٌثركذ الإ يمت ةمطاف تيأر ام :هللا دبع نب رباج

 يتلا ةيسنإلا ءاروحلا هتنباب سانلا فرعأ ناك يذلا هلآو هيلع هللا لص ءارهزلا وبأ اّمأ

 دقف «تارهاطلا روجح يف تمنو «ةكتالملا يديأ اهتلوادتو «ءايبنألا روجح يف تيبر

 هتنبا بأ هب بقلي نأ ردن ًابقل اهيلع قلطي هلعج ام اهقافشإو اهتياعرو اهانح نم سمل
 ةلزنم نم اهمظعأ اف .ىلاعت هللا ىلإ مهّبحأو قلخلا فرشأ ؟بأ يأو !(اهيبأ ٌمأ) : ةعفايلا

 ءاطعملا ٌّمألا رود دّسجَت نأ اههاكمإب َّنأ هقوف ديزم ال اب تتبث تتبثأ يتلا ةاتفلا اهيلإ تقت

 0 ل

 ءارهزلا َّنأب هتتبا ةيبرت هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهيلإ ضّوف امل ةملس ّمأ نينمؤملا ّمأ

 يعز كلذ نوعا كيكو "التوفي اقل زفت مق ةرومألاب رعت ابدآ اهضوتكأ تلاك

 !؟ءايبنألا ةلالس

 ميهافملا - ةريبك ةيرييغت ةكرح يف - هلآو هيلع هللا لص مركألا لوسرلا بلق دقل

 قوش كن وت رت ات اواك يلا «ةريزجلا برع دنع ةدئاس تناك يتلا ةيلهاجلا

 هو اذوب ةهععو ل شالا نكق ا: مهلا ناك يلا ءاهنع نوثكيو مهسلاجم

 ىلع مهنيعأ حتفو ءاهلايك تاجرد يف ىئنألا نع ةليمج ةديدج ةروص مهل مّدقف ميظك

 مث ءًاضيأ لاجرللو لب «بسحف ءاسنلل سيل ةوسأ نوكت نأ ىثنألا هذه ناكمإب نأ ةقيقح

 هيلع كمدق اذإ ناكف ىلا كدبلا ةلماعم تولتمأ لع - ديحرلا تالا وهو + د

 ٠ اهبأل يوقلا دنسلا ةمطاف - يناثلا لصفلا ٠
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 «دتمف

 ةرهاطلا ءارهزلا هتنبا دي لّبقي ناك لب .هناكم اهسلجتو ال موقي مالسلا اهيلع ءارهزلا هتنبا

 يتلا هحور اَّمأب ءاروحلا هتنبا نع لوقي ام ًاريثك هلآو هيلع هللا لص ناكو !مالسلا اهيلع

 برع هيلع داتعا ام عم اذه لك مجسني نيأف .هداؤف ةرمثو هبلق ةجهب اَّنأو «هيبنج نيب

 اهدئي لو ضضم ىلع هتنبا ىلع ىقبأ اذإ نم ةقيرط مهلثمأ ناك نيذلا كئلوأ !!؟ةيلهاجلا

 تعم نوقتو ةخنفتت الذل اعيرسرفلا اهزتسياذأ اذ ىتغ «يارتلا قاهشاوو

 ثالث ذنم عئاجلا اهيبأل ةسبايزبخ ةرسك مدقت ةمطاف

 :هبلق ىلإ تويبلا برقأ دصقيف .هذخأم هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نم عوجلا ذخأي

 زبخ نم ةسباي ةريسك ىلإ ردابتف .ههجو حمالم ىرتف «هبلق ةجهبو هتعضب ةمطاف تيب

 رطفيف «بيبحلا اهيبأ ىلإ اهمّدقتف ,دهاجملا اهلعبل وأ نيريغصلا اهيدلول اهتأّبخ اهّلعل ريعش
 ابّمأل اهعومد هتنبا كلامتت الف !!ثالث ذنم ماعطلا نم ًائيش قذي م ِهّنأ هتنبا ربخُت مث ءاهيلع

 !ريعشلا زبخ نم ةريغصلا ةريسكلا كلت ىوس بيبحلا اهيبأ يدي نيب هعضت ام كلمت ال

 نع ةنعارفلا دالوأو ةنعارفلا نيأ !؟بيجعلا رظنملا اذه نع ةرصايقلاو ةرساكألا نيأ

 لهأو هللا ٌلوسر ىوز دقل !ةلزنم هيلإ مهبرقأو هدنع مهّصخأو هللا قلخ فرشأ ةاناعم

 دقو ءاهذئاذلو اهتابّيط طسبأ نم اوزرتحاو ,مهسوفن نع اهودعبأو ايندلا راهطألا تيب

 لإ اوبرقتي ل يدابع َّنِإ):مالسلا هيلع ىسوم ىلإ ىحوأ لجو زع هللا َّنأ ثيدحلا يف ءاج

 يف دهزلا ,ىسوم اي :لاق ؟نه امو بر اي :ىسوم لاق ؛ءلاصخ ثالث نم يلإ بحأ ءيشب

 ىتيشخ نم ءاكبلاو .ييصاعم نع عرولاو «ءايندلا لا

 نع ؛مالّسلا اهيلع ةمطاف رابخأ نع بلاط يبأ لآ بقانم يف بوشآ رهش نبا جرخأ

 ةرم خب لوألا يسلجملل نيقتملا ةضور )١(



 دن

 ىلع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لخد» :لاق نسحلا نب هللا دبع َّنأ ءيلوصلا يلع يبأ

 اي :لاق مث .اهيلع رطفأف ريعش زبخ نم ةسباي ةريسك هيلإ تمّدقف «مالّسلا اهيلع ةمطاف

 لوسرو يكبت مالّسلا اهيلع ةمطاف تلعجف ؛مايأ ةثالث ذنم كوبأ لكأ زبخ لّوأ اذه «ةينب

 .27(هديب اههجو حسمي هلآو هيلع هللا لص هللا

 ىمدملا هللا لوسر هجو نع مدلا حسمت مالسلا اهيلع ةمطاف

 - هتمع بجحي ثيحب «هتنباو هللا لوسر نيب ةميمحلا ةقالعلا ىدم نم ءرملا بجعي

 ىّمدملا ههجو ىلإ رظنت نأ ةقيقرلا ةريغصلا هتنبال حمسيو - ةبّرجملا ةريبكلا ةأرملا يهو

 هقارف لّمحت ىلع ال ةقاط ال هتتبا َّنأ ملعي ناك هّلعلو .سّدقملا هيف نم ةطقاستملا هتامدو

 .ةيناحلا هتنبا دي ةسمل عم نكست هحارجب ٌسحي ناك هّلعل وأ «ةبيصعلا تاظحللا كلت

 ةمطاف تهتنا امل هنأ :نامثع نب نابأ باتك نع راونألا راحب يف يسلجملا ةمالعلا جرخأ 00 : 0 ن5 5 : . .

 :مالّسلا هيلع يلعل لاق «هيلإ اترظنو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ ةيفصو مالّسلا اهيلع

 .«اهعدف ةمطاف امأو ءىنع اهسبحاف ىتّمع امأ»

 يف جحش دق هتأرو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نم مالّسلا اهيلع ةمطاف تند (ملف
03 

 نم ىلع هللا بضغ دتشا» :لوقتو مدلا حسمت تلعجو تحاص «ًءامدإ هوف يمدأو ههجو

 هيلع هللا لص هللا لوسر هدي يف لوانتي ناكو ««هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هجو ىمدأ

 .ءيش هنم عجارتي الف «ءاوه لا يف هيمريف مدلا نم ليسي ام هلآو

 ."”(باذعلا لزنل ضرألا ىلع ءيبث هنم طقس ولو» :مالّسلا هيلع قداصلا لاق

 )١( بلاط يبأ لآ بقانم 7: 7707.

 راونألا راحب (؟) 7١: 48.
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 ةفزانلا هحارج دمضتو دحأ موي اهابأ ثيغت ةمطاف

 اهدلاو حارج ىلإ رظنت يهو مالسلا اهيلع ءارهزلاب تقحل يتلا ةريبكلا ةمدصلا عنمت م

 تذخأ دقف «ةمكحلا ىهتنمب فّرصتت نأ اهعنمت مل «ةرازغ اّلِإ ءام اب اهتلسغ املك دادزت ال

 (مف «ةدامك امل تعنصو ةفزانلا حارجلا ىلع دامرلا تلعج ّمُث «هتقرحأف ريصح نم ًائيش

 .كسمتسا نأ مدلا ثبل

 فرصناو دحأ موي ناك امل :لاق دعس نب لهس نع ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ىور

 ىلص هللا لوسر ىلإ ءاسنلا جرخ ؛هباحصأو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع نوكرشملا

 ءاملاب هتاحارج لسغت تلعجو هتقنتعا هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تيقل الف .جرخ

 قصل ىتح هتدمكف رانلاب هتقرحأف ريصح نم ًائيش تذخأ كلذ تأر (ملف .مدلا دادزيف

 .""'مدلا كسمتساو حرجلاب

 ةزمح اهمع باصم 4 ءارهزلا نيساوي راصنألا ءاسن

2 

 دبع تنب ةّيفص هتخأ تنزحو «ةزمحلا اهّمع ةداهشل مالسلا اهيلع ءارهزلا تنزح

 ةزمح هّمع ىلع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر فقوو .هلجأل عمدلا امهالك فرذو ,بلطملا

 راصنألل حضاو مول يف (!هل يكاوب الف «ةزمح اّمأ) ةريهشلا هتلوقم لاقو عمدلا فرذف

 «ةزمح هللا دسأ هّمع نادقف ةبيصم يف مهّيبن ةاساوم نع ةّيصخشلا مهئازحأ مهتلغش نيذلا

 ةأرما يكبت ال نأ راصنألا ءاسن ارمأ ريضح نب ديسأو ذاعم نب دعس نأ ىرن كلذلو

 ىكب دقل .ةزمحلا اهّمع ىلع اهعم ىكبتو اهدعستف ةمطاف ىلإ يتأت نأ دعب الإ اهليتق نهنم

 .5/871”ح ١/ 07 :5 يناربطلل ريبكلا مجعملا )١(



 دكا

 «مالسلا اهيلع ءارهزلا تكبو مالسلا هيلع ةزمح باصم يف هلآو هيلع هللا لص هللا ٌلوسر

 تملا ىلع ءاكبلا َّنأ معزي وأ زوجي ال ىتوملا ىلع ءاكبلا نأ معزيف ويلا يتنأي نم يتأيو
 كلا كلذ لع تناذعلا لوز تنس

 رفعج يبأ نع «ريصب وبأ ينثدحو :لاق «نابأ نع ىرولا مالعإ يف يسربطلا ىور

 نيح ةنيدملا ىلإ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر فرصناو» ...:لاق «مالسلا هيلع (رقابلا)

 تقرقرتف نهالتق ىلع حئاونلا ءاكب عمسف ءرفظ ينبو لهشألا ينب رودب ٌرمف «ىلتقلا نفد

 .«مويلا هل يكاوب ال ةزمح نكل :لاق مث .ىكبو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر انيع

 يتأت ىتح اهميمح ةأرما ْنيكبت ال :الاق ريضح نب ديسأو ذاعم نب دعس اهعمس املف

 ىلع ةيعاولا هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر عمس اللف .اهدعستف مالّسلا اهيلع ةمطاف

 دقف «هللا نكمحر نعجرا» :لاق -دجسملا باب ىلع مالّسلا اهيلع ةمطاف دنع وهو -ةزمح

 30( وما

 دعبالحأ ةيضق ف هيزاغم يف ئدقاولا نع ةغالبلا يرن رقاق ديدكلا يأ نباوبرخأو

 :بلطملا دبع نب ةزمح داهشتسا

 زاضتألا تلاحت ةزمجلا ةاهشتشا نعي - تءاجت ا (تلطملا ديغ ثني) ةيفض نآ وز

 تكب اذإ تلعجف ؛هدنع تسلجف .اهوعد :لاقف «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نيبو اهنيب

 .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر جشني تجشن اذإو «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يكبي

 ءهلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىكب تكب املف ءيكبت مالّسلا اهيلع ةمطاف تلعجو
-2 

 هيلع هللا َّلص لاق مث .«ًادبأ ةزمح لثمب باصأ نل» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق مث

 )١( ىدحلا مالعأب ىرولا مالعإ ١:147 .
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 لهأ يف بوتكم ةزمح َّنأ ينربخأف مالسلا هيلع ليئاربج يناتأ ءارشبأ» :ةمطافو ةيفصل هلآو

 ."7(هلوسر دسأو هللا دسأ بلطملا دبع نب ةزمح عبسلا تاوامسلا

 اهيبأب سانلا هبشأ ةمطاف

 لفات هنم تعيشم لا نازتألا نأ كير اللف كيحلاو :روتلا عوني: وكي نيخ

 دجنسف ءأشنملا يف ةلثامتم هتنباو هللا لوسر اهنم ءاج يتلا راونألا تناك املاطو .هباشتتو

 هبشأ تناك مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ ضعبلا دهش دقو «ةلثاتتم ةيضرألا اهتادوجو َّنأ

 ةيشملا يف ىتح هيكحت تناك اََّنإ لب «هللا لوسرب ًاثيدحو ًايدهو ًالدو ًاتمسو ًاهجو سانلا

 .هدوعقو همايق يفو

 هللا لوسرب هبشأ دحأ نكي مل :لاق ءكلام نب سنأ نع هدانسإب دنسملا يف دمحأ ىور

 ."'مالسلا امههيلع ةمطافو لع نب نسحلا نم ملسو هلآو هيلع هللا لص

 امسح دحأ تيأر ام :تلاق «ةشئاع نع كردتسملا يف يروباسينلا مكاحلا ىورو

 تنب ةمطاف نم هدوعقو همايق يف ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرب ًاثيدحو ًايدهو الدو

 هللا لوسر تنب ةمطاف تناك :تلاق ةملس َّمآ نع راونألا راحب يف يسلجملا جرخأو

 .0هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ًاهبشو ًاهجو سانلا هبشأ هلآو هيلع هللا لص

 ةمطاف تيأر ام :هللا دبع نب رباج نع بلاط يبأ لآ بقانم يف بوشآ رهش نبا جرخأو

 )١( ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جبن حرش 117:18 .

 دمحأ دنسم (؟) ": 2.1515

 .7ا/7:5 كردتسملا (")

 .00 :57 راونألا راحب (5)



 قدام

 ."0ةرم رسيألا اهبناج ىلعو ةرم نميألا اهبناج ىلع ليمت «هللا لوسر تركذ الإ يشمت

 ىلص يبنلا تنب ةمطاف تركذ اذإ اََّنأ :ةشئاع نع هدانسإب كردتسملا يف مكاحلا ىورو

 ."اهدلو يذلا نوكي نأ اّلِإ اهنم ٌةجهل قدصأ ناك ًادحأ تيأر ام :تلاق هلآو هيلع هلل

 ."””نيطمسلا ررد مظن يف يدنرزلا هجرخأو

 اهيبأ ْمأ ةمطاف

 هّمأ نانح هيسنت ىتح هب هرمغت يذلا ريبكلا نانحللأ !؟اهيبأل ًآَّمأ تنبلا نوكت فيك

 ؟ِهِّمأل دلولا بح هّنأكف «ةيناحلا هتنبا هاجت بألا فنتكي يذلا رماغلا ّبحلل مأ ؟اهفطعو

 قوف نوّبصيو كاوشألاب هقيرط نوشرفي اوناك موي ,مهتوسقو مهتظلغب اهرافكو شيرق
 هنوتعنيو ةراجحلاب هنومريف مهءاهفس هب نورغيو ءالسلاو ثرفلا هدوجس لاح هسأر

 مالسلا اهيلع ةمطاف هتنبا هلآو هيلع هللا لص قّدصملا قداصلا دّلق دقل !نونجملا بذاكلاب

 ماسو ناكف «هترصانمو هتدضاعمو هتيامح يف ريبكلا اهرودب هنم ًانافرع ؛ماسولا اذه

 .هريظن عطقناو هليثم رع يذلا رخفلا

 .قشمد ةنيدم خيرات يف ركاسع نباو نييبلاطلا لتاقم يف يناهفصألا جرفلاوبأ جرخأ

 ."«اهيبأ مب ىنكت ةمطاف َّنِإ) :لاق هنأ مالسلا هيلع قداصلا نع

 يريبزلا هللا دبع نب بعصم نع هدانسإب ريبكلا مجعملا يف يناربطلا ىورو

 )١( بلاط يبأ لآ بقانم 7: 177 .

 .1 156-51: كردتسملا(؟)

 .187ص :نيطمسلا ررد مظن ()

 . ١55 :7” قشمد ةنيدم خيرات ؛ىبتجملا نسحلا مامإلا ةمجرت 07ص :نييبلاطلا لتاقم (؟)

 ٠ اهبأل يوقلا دنسلا ةمطاف - يناثلا لصفلا ٠
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 ."اهيبأ ٌمأ ةمطاف ةينك :لاق

 تناكو :لاق «ةقتسف ينيدملا يلع نب دمحم نع ريبكلا مجعملا يف يناربطلا جرخأو

 لوسر دلو رغصأ تناك لاقي ءاهيبأ َمأ ىنكت هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف

 ."”ةجيدخ نم هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 :ةيمطافلا صئاصخلا يف يروجكلا خيشلا جرخأو

 «ةنيدملا يف "“ ا ُهُجِاَوْرَأَوْمِهِسفْنَأ م َنيِمْؤُملا ىَلوَأ يِبْملا## ىلاعت هلوق لزن امل

 تاهّمأ نرص نَّنأب نرختفاو (نينمؤملا مأ)ب تانئاكلا ديس جاوزأ نم ةدحاو لك تنكتو

 نهيلع ةيزمو ًافيرشت اهسفنل مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف تلأسف «تانمؤملاو نينمؤملا

 ب اهانكو اهّمشو اهلّبقو «ةولحلا ةزيزعلا هحور مضي |ىك هردص ىلإ راتخملا يبنلا اهّمضف

 0 يّمأ) كّنأل ةبتر لجأو ًاردق ىلعأ ٍتنأف ءينَّمأ تاهّمأ يئاسن نك ْنِإ ينعي ب ؛(اهيبأ َّمَأ)

 هيبنج نيب يتلا هحورو اهيبأ بلق ةجهب مالسلا اهيلع ةمطاف

 ةقالعلا دمت هّمأ هلآو هيلعشلا لصهللا لوسو اهالبخ ف عي ةرقك تاياوز انعلاطت

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنأ ًانيقي ملعنو «مالسلا اهيلع ةمطاف ةبيبحلا هتنبا نيبو هنيب

 ةيلاعلا ةلزنملا نع تارابعلا هذه يف فشكي ناك هّنأو ؛ليلد نود غلابُي الو ًاططش لوقياال

 ىلع هتَّمأ لدي ناك هلآو هيلع هللا ىلص هَّنأو «ىلاعت اهبرب اهتقالع يف ةيلاغلا هتنبا اهتغلب يتلا

 .حالفلاو زوفلل قيرطك مالسلا مهيلع اهينباو اهلعبو ءارهزلاب كّسمتلا ةرورض

 )١( ريبكلا مجعملا 77: 52917.

 ريبكلا مجعملا (؟) 77: 50917.

 )( ةيآلا :بازحألا ةروس ".

 ):( ةيمطافلا صئاصخلا ١:١15 -١70.



 كلا

 اهيلع ةمطاف» :لاق هلآو هيلع هللا ّلص يبنلا َّنأ فئارطلا يف سوواط نبا جرخأ

 يب ءانمأ اهدلو نم ةمئألاو «يرصب رون اهلعبو :يداؤف ةرمث اهانباو «يبلق ةجبج مالّسلا

 ىوه مهنع فلخت نمو اجن مهب مصتعا نم ؛هقلخ نيبو هنيب دودمت لبحو

 هيوباب نبال مالسلا اهيلع ةمطاف دلوم باتك نع راونألا راحب يف يسلجملا جرخأو

 :لاقف «مالسلا اهيلع ةمطاف ديب ذخآ وهو هلآو هيلع هللا لص ّيبنلا جرخ :لاق ,دهاجم نع

4 

 ءينم ةعضب يهو ءدّمحم تنب ةمطاف يهف اهفرعي مل نمو اهفرع دقف هذه فرع نم»
 ."”(هللا ىذآ دقف يناذآ نمو «يناذآ دقف اهاذآ نمف «ّىبنج نيب يتلا يحورو يبلق يهو

 اًنأو» ...:(ثيدح يف) لاق هلآو هيلع هللا َّلص يبنلا َّنأ «هيلامأ يف قودصلا جرخأو

 ةعضب يهو .نيرخآلاو نيلوألا نم نيملاعلا ءاسن ةديس اََّمإف ,مالّسلا اهيلع ةمطاف يتنبا

 ءاروحلا يهو «ٌيبنج نيب يتلا يحور يهو ءيداؤف ةرمث يهو .ءينيع رون يهو «ينم

 ام ءامسلا ةكئالمل اهرون رهز «هلالج لج اهبر يدي نيب اهبارحم يف تماق ىتم .ةيسنإلا

 ىلإ اورظنا ءىتكتالم اي :هتكئالملل لجو زع هللا لوقيو ءضرألا لهأل بكاوكلا رون رهزي

 دقو ؛يتفيخ نم اهصئارف دعترت ءيدي نيب ةمئاق ,يئامإ ةديس مالّسلا اهيلع ةمطاف يتم
 : م )
 ."”«رانلا نم اهتعيش تنمأ دق نأ مكدهشأ .يتدابع ىلع اهبلقب تلبقأ

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهابأ يقرت ةمطاغ

 ةفآلا بحاص اهب ىقرُي يتلا ةذوعلا :رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا يف يك ةيقّرلا
 .تافآلا نم كلذ ريغو عرصلاو ىمحلاك

 .180ح/ 1١117:١ فئارطلا )١(

 .0 5 :57 راونألا راحب (؟)

 .11 ح / 1177 :57 راونألا راحب ؛77 سلجملا 2176 ص :قودصلا يلامأ ()

 ٠ اهبأل يوقلا دنسلا ةمطاف - يناثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - |مظك# جكإم

»> 

 :رعاشلا لوق هنمو

 يقار نم توملا مامح نم هل له مأ يقاو نم توملا تانب نم ىتفلل له

 مالّسلا اهيلع ةمطاف تناك :سنأ نع سابلألا ليزمو افخلا فشك يف ينولجعلا جرخأ

 سانلا بر سأبلا بهذأ «هللابو هللا مسباا :ةرتف وأ هفطع يف ًارّسكت دجو اذإ اهابأ يقرت

 «نيمحارلا محرأ اي قس رداغي ال ًءافش ,كؤافش الإ ءافش ال ,يفاشلا تنأ فشاو

 ."""لفتت الو خفنت تناكو

 هناكم اهساجيو ةمطاف دي لبقي هللا لوسر

 هدي عم ألا تياناك ميقع ءالهج ةتلفاج تارلظ عيازتلل رع غيشغ قف

 ناك عمتجم يفو .ءادعألا اهابسو تربك اذإ هب هقحلُت دق يذلا راعلا نم فوخ سجاوه

 كردتسملا يف مكاحلا ىور دقف «قئال ريغ ًارمأ لفطلاو ريغصلا ليبقت ربتعي هدارفأ ضعب

 هيلإ همضو ًانسح لبق هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ّنأ هيبأ نع هربخأ ريبزلا نب ةورع نع

 ءطق هتلّبق ام غلب دق ًانبا يل َّنِإ :يراصنألا لاقف ءراصنألا نم لجر هدنعو هّمشي لعجو
0 

 ("”؟(يبنذ |مف كبلق نم ةمحرلا عزن هللا ناك نإ َتيَأرأ» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف

 7 هم.( سا 5 53 ع 8 5 5

 راغصلا ةبحم ىلع موقت ةديدج ةفاقث خسشري هللا لوسر ناك عمتجملا اذه لثم يف

 هللا لص ناكو ء«ريغص وهو مالسلا هيلع ىبتجملا نسحلا عم لعفي هانيأر اك مهليبقتو

 هلآو هيلع هللا ىلص هَّنأ يلماعلا رحلا يوريف ؛ثانإلا لافطألا ةّبحح ةفاقث خّسري هلآو هيلع

 )١( سابلالا ليزمو افخللا فشك ١:٠١5.

 ) 0نيحيحصلا ىلع كردتسملا ”: ٠١/1١1.



 ةيىعم

 207 «تانبلا مكدالوأ ريخ١ :لاق

 ثالث وأ تانب ثالث لاع نَم» :لاق هنأ هلآو هيلع هللا لص هنع قودصلا يوريو

 ؟نيتنثاو !هللا لوسر اي :ليق .«ةنجلا هل تبجو تاوخأ

 (”.(ةدحاو و» :لاق ؟ةدحاوو !هللا لوسر اي :ليق .«نيتنثاو» :لاق

 مظعأ ةّيلمعلا هتريس يف ناك لب ءّيرظنلا ميلعتلاب يفتكي ال هلآو هيلع هللا لص ناكو

 هتنبال موقي هلآو هيلع هللا لص ناكو «ةباحصلا سوفن يف ةيرظنلا ميهافملا خيسرت يف رثآلا

 .هناكم يف اهسلجيو مارتحالاو ةّبحملاو فطللا ىهتنمب اهلماعيو ةمطاف

 اهَّنَأ ركب يبأ تنب ةشئاع نع ةحلط تنب ةشئاع نع هدانسإب كردتسملا يف مكاحلا ىور

 «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرب ةمطاف نم ًاثيدحو ًامالك هبشأ ناك ًادحأ تيأر ام :تلاق

 مث .هسلجم يف اهسلجأو اهلبقف اهديب ذخأف اهيلإ ماقو اهب بحر هيلع تلخد اذإ تناكو

 ."'هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق

 تنب ةشئاع نع ةحلط تنب ةشئاع نع هدانسإب ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا ىورو

 هللا لوسرب ةمطاف نم ًاثيدحو ًامالك هبشأ ناك ًادحأ تيأر ام :تلاق اَنأ ركب يبأ

 ذخأف اهيلإ ماقو اهب بحر هيلع تلخد اذإ تناكو ءملسو(هلآو) هيلع هللا لص

 تذخأف تماقو هب تبحر اهيلع لخد اذإ ناكو .هساجم يف اهسلجأو اهلبقف اهديب

 .(“”ثيدحلا ركذو - هتلبقف هديب

 )١( لئاسولا كردتسم ١١51:1١98.

 )١( هيقفلا هرضحي ال نم 7: 5/57 .

 )"( كردتسملا :5 16.

 ) )5ىربكلا نئسلا /1: ١ 1١.

 ٠ اهبأل يوقلا دنسلا ةمطاف - يناثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت مقص

> 

 ام :تلاق ةشئاع نع«ةاكشملا بحاص نع ةدوملا عيباني يف يزودنقلا جرخأو

 ىص هللا لوسرب ءامالكو ًاثيدح :ةياور يفو ءآلدو ًايدهو ًاتمس هبشأ ناك ادحأ تيأر

 اهلبقف اهديب ذخأف اهيلإ ماق هيلع تلخد اذإ ناكو «ةمطاف نم ملسو هلآو هيلع هللا

 هتسلجأو هتلبقف هديب تذخأف هيلإ تماق اهيلع لخد اذإ ناكو ؛هسلجم يف اهسلجأو

 .77"2(دواد هى هاور) .اهسلجم يف

 هبشأ ادحأ سانلا نم تيأر ام :تلاق «ةشئاع نع يلامألا يف يموطلا خيشلا جرخأو

00 

 هب تبخرف هيلإ تماق اهيلع لخد اذإف .هسلجم يف اهسلجأو اهيدي لّبقو اهب بحر هيلع

 .هيدي تلبقو

 هذهل ىرأ تنك :تلقف .تكحضف اهّراس مث تكبف اهّراسف «هضرم يف هيلع تلخدو

 :تلاقف اهتلأسف .تكحض اذإ ىكبت ىه |نيب ءاسنلا نم ةأرما ىه اذإف .ءاسنلا ىلع ًالضف

 .«ةرذبل نإ اذإ»

 ؛تيكبف تومي هنأ ينربخأ هَّنإ) :تلاقف ءاهتلأس هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر قوت املف

 ."”(«تكحضف ًاقوحل هلهأ لوأ ينأ ينربخأ مث

 قباوسلا ليخلا 4 مالسلا اهيلع ةمطاف

 رييغت ىلإ الو «رارمتساب اهسبالم مقطأ ليدبت ىلإ ةّيلماكتلا اهتريسم يف ةأرملا جاتحت ال

 يت نأل ها رفوخلاو: مقل وويستلا اهنا نييوكولا الو اهزدنك كيت دق

 )١( ةدوملا عيباني ”:  / 00الرقم7١.

 ) )0يموطلل يلامألا 7: ١6.



 كلا

 تارهوجم ّلك ىمدلا نم ةيِمُد انسبلأ ولو .نطابلا رييغت ىلع ًاقلطم سكعني نل رهاظلا
 اهنع ينغتسي ةصيخر ةيمد اهنوك ودعت نل اهّئإف «ةنيزلا لئاسو لك اهيلع انببصو ءايندلا
 نم هتناحيرو هللا لوسر ةعضب نأ ثيدحلا اذه يف ظحالنو .سفن بيطو رسّيب اهّبحاص

 ءاكبب تريخأ نيح ابّنأو ءاهنم ةريثك عضاوم يف تطيخ ةقلخ ةلمش يدترت تناك ايندلا

 ىكب نأ هسفن كلامتي مل ناملس نأ عم «ةلمشلا كلت ءادتراب هبأت مل هلآو هيلع هللا ىلص اهيبأ

 نك يتلا ةيريرحلا ىرسكو رصيق تانب سبالم ىلإ تايركذلا هب تداعو اهيلإ رظن نيح

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مالك يف «قباوسلا ليخلا يفل يتنبا َّنِإ» ريبعت ْنِإو .اهب نلفري

 كولُسو هتاضرم عابّتاب الإ غلبُي ال ىلاعت هللا ناوضر نأ ةقيقح نع ليزج ّيح ريبعت وه

 ىعس نم هيف زوفي قابس رامضم وه لاجملا ْنأ نع ريبعت قباوسلا ليخلاف هتعاط قيرط

 .هاراصقو دهجلا ةياغ لذبو سفانو

 هللا لص يبنلا دهز باتك نع «ةيقاولا عوردلا نع راونألا راحب يف يسلجملا جرخأ

 » :هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلع ةيآلا هذه تلزنالل هنأ :يمقلا دمحأ رفعج يبأل هلآو هيلع

 ىكب «(004موُسْقَم ٌنُجْرُهْنِم باب لكل باوزأ ٌةَعْبَس اهل .َنيِعَمْجَأ ْرْهُدِعْوَمَلَمَئَهَج إو
 «ليئربج هب لزن ام اوردي ملو هئاكبل هتباحص ىكبو ًاديدش ًءاكب هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 .همّلكي نأ هتباحص نم دحأ عطتسي ملو

 ضعب قلطناف .اهب حرف مالّسلا اهيلع ةمطاف ىأر اذإ هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناكو

 هللا َدْنِع امو :لوقتو هيف نحطت يهو ًاريعش اهيدي نيب دجوف ءاهتيب باب ىلإ هباحصأ

 .هئاكبو هلآو هيلع هللا َّلص يبنلا ربخب اهربخأو اهيلع مّلسف «4ىَقْنأَو ٌرْيَح

 الف .لخنلا فعسب ًاناكم رشع ينثا يف تطيخ دق «ةقلخ اهل ةلمشب تْفتلاو تضهنف

 )١( ةيآلا :رجحلا ةروس "57.

 ٠ اهبأل يوقلا دنسلا ةمطاف - يناثلا لصفلا ٠
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 تصمت سقي ريك رش مست - |مظك# جكإم

>» 

 ىرسكو رصبق ثانب ْنِإ «هانزحاو :لاقو ىكبو ةلمشلا ىلإ ىسرافلا نالس رظن تجرخ

 دق «ةقلخ فوص ةلمش اهيلع هلآو هيلع هللا ْلِص دمحم ةنباو ءريرحلاو سدنسلا ىفل

 .ًاناكم رشع ىنثا يف تطيخ

 هللا لوسر اي :تلاق هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلع ِمالّسلا اهيلع ةمطاف تلخد (ملف

 سحخ ذنم مالّسلا هيلع يلعلو يل ام قحلاب كثعب يذلا وف ءيمابل نم بّجعت ناملس َّنِإ
 نمل انتقفرم َّنِإو .هانشرتفا ليللا ناك اذإف ءانريعب راهنلاب هيلع فلعن شبك كسم الإ نينس

 .(فيل اهوشح مدأ

 .©7ثيدحلا -«قباوسلا ليخلا يفل يتنبا َّنِإ ءناملس ايا :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةيبرت

 يتلا ةاتفلا ْنأ :اهسفن نع ترحصأ يتلا ةعصانلا ةقيقحلا ةملس ّمأ نينمؤملا ٌمأ تفشتكا

 اهتاجايتحاو ةيشيعملا اهرومأ يف اهتيعشل اهيلإ اهرمأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ضّوف

 دقو ءاهزك نرمألاب فوق ًايدآ اهتمرتكا نه لب ءاهيبل تو ةدلاب 1 كيندال اعقل

 نأ دب ال مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا َّنأ ةملس ٌّمأ تمِلَعو .ٌّندللا ملعلاب اهقلاخ اهمّلع

 ءايبنألا ةليلس يهو ال فيك .ةفرعملاو لامكلا تاجرد ىلعأ يف - اهتدجو امك - نوكت

 تشاع نيح ةشئاع تدهش امك .مهفرشأو ءايبنألا متاخ ةعضبو ةيدمحملا ةحودلا عرفو

 هنأ - اهتافّرصتو اهمالك يف فّشكت امم اهجوزلو اهل هّنكت ام لك عم - هللا لوسر تيب يف

 ةناحير فصو يف ةملس ّمأ مالك يتأيسو .اهَّدَلَو يذلا الإ ةمطاف نم قدصأ ٌدحأ سيل

 .ًاقحال ةشئاع مالك يتأيس امك ؛مالسلا اهيلع هللا لوسر

 )١( ح /417 : 5” راونألا راحب 4.



 قيدكم

 لوسر ينجّوزت :تلاق اََّنَأ نينمؤملا َّمأ ةملس ّمأ نع ةمامإلا لئالد يف يربطلا جرخأ

 ىنم بدأأ هللاو تناك .اًهدأو اهمّدَوَأ تنكف ؛ىلإ هتنبا رمأ ضّوفو هلآو هيلع هللا لص هللا

 اهيلع هللا تاولص ؛ءايبنألا ةلالس ىهو كلذك نوكت ال فيكو ءاهلك ءايشألاب فرعأو

 ."'اهينبو اهلعبو اهيبأ ىلعو

 تارهاطلا روجح 2 تمنو ةكئالملا يديأ اهتلوادت ةمطاف

 ا ٌراكنتساو مالسلا اهيلع ءارهزلا ٌّقح يف ةملس ٌمأل ىرخأ ٌةداهش يلاتلا ثيدحلا يفو

 اهتلوادتو «ءايبنألا روجح يف تبر يتلا ةّيسنإلا ءاروحلاف ,ملظلاو فيحلا نم اهيلع عقو

 «ةظاظفلاو ةوسقلا هذه لكب لّماعت نأ زوجي ال تارهاطلا روجح يف تمنو «ةكئالملا يديأ

 نم ٌملعأ مالسلا اهيلع يهو «قحب اهل سيل ام يعّدت نأ نم ىقتأو عروأو رهطأ اهّنأ امك

 .اهاوس نم مارحلاو لالحلاب ملعأ يهو «هللا لوسر اهيبأ ةنسب اهريغ

 هئابآ نع «يلع نب ديز نع ةمامإلا لئالد يف يعيشلا يربطلا ريرج نب دمحم ىور
 :هلوق غلب ىتح ؛ركب يبأ ىلع اهجاجتحاو مالسلا اهيلع ءارهزلا ةبطخ مالسلا مهيلع

 ىنثأو هللا دمحف «ربنملا دعصو «سانلا عمتجاف «ةعماج ةالصلا (ركب وبأ) ىدان مث ...»

 يف ينامألا هذه تناك نيأ !؟ةينمأ ةلاق لك عمو «ةعرلا هذه ام «سانلا اهيأ :لاق مث هيلع

 هنعل بند هٌديهش ةلاعُت وه لب الك ؛ملكتيلف دهش نمو «لقيلف عمس نمف !؟مكيبن دهع
 «تمره ام دعب نم ةنتفلا ءاغتبا .ةعذج اهورك :لوقي «ةنتف لكل ٌبرم هللا هنعل دقو هللا

 .تحُبل تملكت ولو «ُتلقل لوقأ نأ تئش ول الأ ؛يغبلا اهيلإ اهلهأ بحأ لاحط ّمأك

 مشعم اي - ىنغلب دقو ءءاسنلا نوضهنتسيو «ةيبصلاب نونيعتسي ءتكرُت ام ٌتكاس ٌّنِإو

 )١( :ةمامإلا لئالد ص١١.

 ٠ اهبأل يوقلا دنسلا ةمطاف - يناثلا لصفلا ٠
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 مكءاج دقل «متنأ هللا لوسر دهع موزلب سانلا َّقحأ َّنإ هللاوف ,مكئاهفس ٌةلاقم - راصنألا

 نإ «مكتايطعأ ىلع اودغاف كلذ عمو .هدهع مزل نم ٌقحأ مويلا متنأو ءمترصنو متيوآف

 .«مالسلاو ,كلذ قحتسا نَم ىلعالإ ًاناسل الو ًاعارذ ًاطساب الو ًاعانق ًافشاك تسل

 لاقي هللا لوسر تنب ةمطاف لثملأ :تلاقو اهباب نم اهسأر ةملس َّمأ تعلطأف :لاق

 اهتلوادتو «ءايبنألا روجح يف تيّبُر .سفنلل سلات «سنإلا نيب ءاروحلا يهو ءاذه

 !؟ يوم ني تيار اقدم ني :تاشلو «تارهاطلا روجح يف تمنو «ةكتئالملا ئديأ

 رِذْنأَو» :هل هللا لاق دقو !؟اهملعُي لو هئاريم اهيلع مّرح هللا لوسر َّنأ نومعزتأ

 ناّبشلا ةداس مأو ,ناوسنلا ةريخ يهو هبلطت تءاجو اهرذنآفأ د فكلَريشَع

 دقل هللاوف !؟هّبر ثالاسر اهيبأب تمت ءنارقألا ثيل ةليلحو «نارمع ةنبا ميرم ةليدعو

 هللا 07 ًاديوُر «هلامشب اهفحلّيو «هنيمي اهدسويف ءّرقلاو ٌرح لا نم اهيلع قفشي ناك

 ةملس َّمأ تمرُحف :لاق .نوملعت فوسو مكل ًاهاوف «نودرت هللا ىلعو ,مكّيغل ىأرمب

 ."””تكشتف اهزنم ىلإ مالسلا اهيلع ةمطاف تعجرو ءاهءاطع ةنسلا كلت

 نب رفعج ىيحي يبأ بيقنلا ىلع مالكلا اذه تأرق :تلق :يلزتعملا ديدحلا يبأ نبا لاق

 حّرص ول :تلق .حّرصي لب :لاقف ؟ضّرعي نم(ب) :هل تلقو يرصبلا ديز يبأ نب ىبحي
 يلعل هلك مالكلا اذه :تلق «مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلعب :لاقو كحضف .كلأسأ م

 .ّينب اي كلما هَّنِإ .معن «لاق !هلوقي

 رمألا بارطضا نم فاخف .ِّلع ركذب اوفته :لاق ؟راصنألا ةلاقم مف :تلق

 ا

 )١( ةيآلا :ءارعشلا ةروس 5 7١.

 )١( ص :ةمامإلا لئالد 1١77 -١76.



 ”>هلظلا

 :(ةلاقلا)و ,ءاغصإلاو عامتسالا يأ .فيفختلاب (ةعرلا) اّمأ :لاقف «هبيرغ نع هتلأسف

 (هّبَتَد هديهش)و «بئذلل هلاؤذ لثمو .فورصم ريغ ملع بلعثلا مسا :(ةلاعث)و «لوقلا

 دارأ بلعنلا َّنإ :اولاق ءلَكَم هلصأو ءهنم ءزجو هّضعب الإ يعّدي ام ىلع هل دهاش ال يأ

 ٌتنكو ءكسفنل اهتددعأ دق تنك يتلا ةاشلا لكأ دق هَّنِإ :لاقف «بئذلاب دسألا يرغُي نأ

 .ةاشلا دقتفا دق دسألا ناكو مد هيلعو هبنذ عفرف ؟كلذب كل دهشي نّمف :لاق .ًارضاح

 اهوديعأ :(ةعذج اهوّرك)و .ناكملاب برأ ؛مزالُم :(برُم)و ,بئذلا لتقو هتداهش لبقف

 (37.ةيلهاجلا يف ّيغب ةأرما :(لاحط ّمأ)و .جرهلاو ةنتفلا ينعي «ىلوألا لاخلا ىلإ
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 )١( ةغالبلا جبن حرش 15: 1١16.

 ٠ اهبأل يوقلا دنسلا ةمطاف - يناثلا لصفلا ٠









 فصولا ىلع ةيصحعتسملا ةقفالعلا

 كلت روصتي فيكو ؟نونحلا تنبلاو دودولا بألا نيب ةقالعلا ءرملا روصتي فيك

 نوكتو .هقلخ نم هّيفصو هبيبحو ىلاعت هللا قلخ فرشأ بألا نوكي نيح ةقالعلا

 مايقو مايص دعبو «ليوط ناحتماو ربص دعب هّيبن ىلع اهب قلاخلا ّنم ةيسنإ ءاروح تنبلا

 هرّشب ًاموي نيعبرألا دعب هللا يحو نيمأ هءاج (ًلف «ةلماك ًاموي نيعبرأل قلخلا نع عطفا

 .ةمايقلا موي ىلإ هتلاسر دادتماو هلسن اهنم نوكي يتلا ةرهاطلا ةمسنلا هقزريس قلاخلا نأ

 ةيوبألا ةبحملا رعاشم نع ثدحتتن نأ انل نكميل ًايداع بأ ةقالعلا هذه يف بألا نكي مل

 ءامسلا هتفصو ًالجر بألا ناك .مهتياعرو مهنانح ضيفب مهتانب رمغل ءابآلا عفدت يتلا

 ًائيش هتنبا قح يف لاق اذإف © 14 ضي دوال نإ * ىَوَهْلا نع ْفِطْنَي ام هنأ

 اهقلاخ اهطبهأ ءاروح ةنبالا تناك لباقملا يفو .قدصلا ضحمو قحلا نيع هلوق ناك

 سجرلا اهنع بهذأو «نيملاعلا ءاسن ةديس اهلعجو ًايرشب ًءادر اهيلع علخو هنانج نم

 هدهعت ام دهعت ملف ءسندو صقن لك نم ةأربم ةرّهطم قحب تناكف ءًاريهطت اهرّهطو

 هللا ىلص هللا لوسر نيب ةقالعلا تناك .ناثملا اهقلاخ ةدابع نع اهم دعقي امم ضرأللا ءاسن

 ربكأ ةقالع .فصولا ىلع ي يصعتستن ةقالع مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا هتنباو هلآو هيلع

 د1 1 اب لا يبا ناك ود تاكل اهسيرشلا ذا نب اها سو ان رتغ

 هيلع هللا لص ناكو «مالسلا |مههيلع ءارهزلا هتنبال هليبقت ةرثكل هللا لوسر ىلع ضرتعي

 يب جرَع نأ امل !كليو» :ةضرتعملل لوقيف يهلإلا بحلا اذه رارسأ ضعب فشكي هلآو

 )١( ؟وا' ناتيآلا :مجنلا ةروس .

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت جكإم

 كقطع

 كلذ هللا لّوحف ءاهتلكأف اهرمث نم ينلوانف ىبوط ةرجش ىلع ليئربج يب ّرم ءامسلا ىلإ

 (ف ؛مالّسلا اهيلع ةمطافب تلمحف ةجيدخ تعقاو ضرألا ىلإ تطبه نأ |ملف ؛يرهظ ىلإ

 !«اهنم ىبوط ةرجش ةحئار تدجو الإ طق اهتلبق

 اهدي لبقيف هتنبا هيلع تلخد اذإ هماقم نم موقي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك دقل

 هبلق ةجهبو هداؤف ةرمث اََّئَأِب اهفصي ناكو «هيوبأبو هسفنب اهيدفي ناكو !هناكم اهسلجيو

 ىهنت ةينآرق ةيآ لوزن دعب (هللا لوسر ايااب هيدانت ةبيبحلا هتنبا هلآو هيلع هللا لص عمس انو

 لزنت مل اهَّمِإ .ةمطاف اي» :لاقف اهيلع لبقأ مث ءنيترم وأ ةرم اهنع ضرعأ «همساب هتادانم نع

 نم ةظلغلاو ءافجلا لهأ ىف تلزن اّنِإ .كنم انأو ىنم تنأ ؛كلسن يفالو كلهأ ىنالو كيف

 !«برلل ىضرأو بلقلل ىبحأ اَّمِإف «ةبأ اي :يلوق .ربكلاو خذبلا باحصأ .شيرق

 ءارهزلا لثمب هجاوز ىلع ًايلع نينمؤملا ريمأ طبغي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو

 ريهطتلا ةيآ أرقيف رهشأ ةدع موي لك حابص اهتيب بابب فقي ناكو «مالسلا امهيلع ةمطاف

 مهلاومأ هيلع اوضرع نيح - هتّمأ هلآو هيلع هللا لص غلبأ دقلو .ةالصلل مهوعديو

 ال هَّنَأ - مهتياده لجأ نم اهمشجت يتلا قاشملا ىلعو ةلاسرلا غيلبت ىلع ًارجأ مهتاكلتممو

 .(ةرهاطلا هتنبا مهقيداصم زربأ نمو) هدعب هتيب لهأ اوّدوي نأ الإ ًارجأ مهنم ديري

 ريبكلا اهرودل هنم ًانافرع (اهيبأ ّمأ)ب هتنبا هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىثك دقل

 ةنيدملا نم رفاس اذإ ناكو .هعم اهتايح لحارم عيمج يف هبناج ىلإ اهفوقوو اهيبأ ةيامح يف

 رخآ ناك رفاس اذإ هلآو هيلع هللا لص ناكف «مالسلا اهيلع ةمطافل هقارف ةرتف رصتخا

 ةمطاف :مدق اذإ هيلع لخدي نم لوأ ناكو «مالّسلا اهيلع ةمطاف :هلهأ نم ناسنإب هدهع

 .مالّسلا اهيلع



 ككل

 ةمطاف نبا نيسحلل مالسلا هيلع ميهاربإ هنبا هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىدف دقلو

 َنإف نيسحملا تام اذإ اّمأ ءوه هيلع نزحيسف تام اذإ ميهاربإ َّنأ رّكف هَّنأل ,مالسلا امهيلع

 ةينابرلا ةذارإلا تءاشو !ةثتبا دلو: نم الدب هنا تومي نأ رثآف ؛هيلغ نزحشس ةبيبكلا هنتنأ

 نمو ةرهاطلا لوتبلا هذه نم هلسن نوكيو «هينبا ةمطاف انبا نوكي نأ ميركلا يبنلا اذهل

 .ىلاعت هللا مالس ًاعيمج مهيلع يلع بلص

 لاوط هدناست ءاهيبأ مأ فقت ةبيجعلا ةسدقملا ةقالعلا هذه نم رخآلا بناجلا يفو

 هبناج ىلإ تفقو اهَّنأ ىتح ءطق ةظحل هنع ٌلختتت مل «ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا يف ةقاشلا هتريسم

 ةدش دنع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تيأر فيك :ةشئاع تلئُس .ةريخألا هعزن تاظحل

 مالّسلا اهيلع ةمطاف هتنبا هذه نكلو ؛هدنع تابثلا ردقأ ملف هللا لوسر امأ :تلاق ؟هعجو

 ...هبناج ىلإ لزت م اهّئإف ءاهأساف

 تماه نأ بجع الف «هتفرعم قح لسرملا اهابأ مالسلا اهيلع ءارهزلا تفرع دقل

 نفرعم ىف ةررخللا انآ قراها نأ تسال «4ًاهشاو اهنيق' اع هما وع و

 لّقف نذإ !لالب اي :يشبحلا لالبل تلاق (اهاندروأ ةصق يف) ةشاكع لبق نم صاصقلا

 صتتقي هناعدي الو امههنم صتقيف لجرلا اذه ىلإ ناموقي مالّسلا امهيلع نيسحلاو نسحلل

 !هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نم

 كسفنل يسفن» :تلاقف هيلع تلخد رضتحي هلآو هيلع هللا ىلص اهابأ َّنأ تفرع نيحو

 قرافم كارأو كيلإ رظنأ ٌّنإف ؟ةملك ينمّلكت الأ .هاتبأ اي ؛ءاقولا كهجول يهجوو «ءادفلا

 كيلع ٌمالسف .كقرافم ٌّنِإ :ةينب اي :اهل لاقف .ًاديدش كاشغت توملا ركاسع ىرأو ءايندلا

 كقلأ مل نإف :تلاق .باسحلا دنع :لاق ؟ةمايقلا موي ىقتلملا نيأف «هاتبأ اي :تلاق .ينم

 :لاق ؟كتّنأل ةعافشلا دنع كقلأ م نإف :تلاق . يتّمأل ةعافشلا دنع :لاق ؟باسحلا دنع

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠
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 قطا

 يمادقو يفلخ نم ةكئالملاو .يراسي نع ليئاكيمو ؛ينيمي نع ليئربج طارصلا دنع

 .«باسحلا مهيلع رّسيو رانلا نم دمحم ةَّمأ مّلس ّبر :نوداني

 تناك ًادح نيلسرملاو ءايبنألا متاخ اهيبأل اهتبحم يف مالسلا اهيلع ةمطاف تغلب دقل

 يع عم ف طقم لاو هيلع شا نم ملاقنأ ندي هتنلاو ةيفيستال | كيرلا ا اهجم

 اهسفن كلامتت مل «ناذألا يف اهيبأ مسا ركذيو (اهنم بلطب) نذؤي يشبحلا لالب تعمس املو

 نيئاكبلا دحأ تيعد ىتح هتنبا هتكب دقف هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاحترا دعب اّمأ

 لهأ ىذأت ىتح هللا لوسر ىلع تكبف ةمطاف اَمأ» :مالسلا هيلع قداصلا لاق ؛ةسمخلا

 تناكو !راهنلاب يكبت نأ اّمإو ءليللاب يكبت نأ اّمِإ .كئاكب ةرثكب انتيذآ :اهل اولاقف .ةنيدملا

 ءارهزلا بلق ىلع ةعيجفلا ةضاضم ىلع ديزي ناكو .«يكبتف ءادهشلا رباقم ىلإ جرخت

 .هيف هل ٌّقح ال نم لبق نم ًارداصُم اهيبأ َربنم اهنيعأ َّمأب رظنت تناك اَّئأ مالسلا اهيلع

 فادهألا نع فرحنت يهو ةفيرشلا هتثعب ةرتف ةليط اهوبأ اهاعر يتلا ةريسملا ًانايع ىرتو

 يهو ءارهزلا لعلو .ةّيرشبلا ةداعسل ًاعيهم ًاقيرط ءاّرغلا ةعيرشلا اهتمسر يتلا ةيماسلا
 اهّلعل «ةلاسرلا مئاعد ءاسرإل ةيلاغلا مهئامدب اوداج نيذلا ءادهشلا رباقم دنع يكبت

 تناك اهّلعل وأ ءعايضلاب ةددهم ةريبكلا مهتايحضت تارمث ىرت نيح فّسأتت تناك

 .ةلمنأ ديق فرحنت نأ نود قحلا ىلع تربص يتلا ةصلخملا ةريبكلا سوفنلا كلت بدنت

 مالسلا اهيلع ةمطاف هتناحير ليبقت رثكي يبنلا

 تضرتعا نهادحإ َّنأ عمسن ملاننكل ءتاجوز عست هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ناك

 ىوس مالسلا اهيلع ءارهزلا هتناحيرو هتعضبل اهيدبُي ناك يتلا ةريبكلا ةّبحملا رمأ يف هيلع



 ليبقت رثكي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك اذامل :لءاستن انوعدو !ةشئاع نم ناك ام

 لوسر هب حّرص ام وه باوجلا !؟ةشئاع ٌرفتسي ناك كلذ ْنِإ ثيحب «مالسلا اهيلع ةمطاف

 قاتشا امّلك ةمطاف هتناحير لّبقي ناك هَّنأب ةرّركتملا ةّيراكنتسالا ةشئاع ةلئسأ ىلع ًاّدر هللا

 راكنتسال ةاعدم وحنلا اذه ىلع هللا لوسر فّرصت يف نكي مل اذامل !ٌمث .ةنجلا ةحئار ىلإ

 نينمؤملا تاهّمأ ىدحإ نأ خيراتلا انل لقني مل !؟تايقابلا هئاسن ىدحإ بّجعتل ىّتح وأ

 ةمطاف ةريثألا هتنبا ءايبنألا متاخ هب طاحأ يذلا ريبكلا ٌبحلا اهشهدأ وأ اهجعزأ

 اهيلع ةيدخ نم ةديدشلا ةريغلاب رعشت تناك ةشئاع َّنأ ًابيرق يأيسو .مالسلا اهيلع

 نم دحأ ىلع ترغ ام) :لوقتو اهل هركذو امل يبنلا ءافو نم جعزنت تناك اََّنأو ,مالسلا

 لوسر مامأ اهنم صقتنت تناك اَّئأ ىّتح !(اهتيأر امو ةجيدخ ىلع ترغ امك يبنلا ءاسن

 اهتنبا ىلإ ءيستو «"'"(نيقدشلا ءارمح زوجع) اَّنأِب اهّبستو ةئيس توعنب اهتعنتو هللا

 هلآو هيلع هللا لص يبنلا نأ :ةشئاع نع ثيداحألا عماج ين يطويسلا ظفاحلا جرخأ

 ."2مالّسلا اهيلع ةمطاف فرع لّبقي ام ًاريثك

 رثكي هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناك :لاق «بلغت نب نابأ نع هريسفت يف يشاّيعلا ىورو

 رثكتل كّنِإ !هللا لوسر اي :تلاقف ةشئاع كلذ ىلع هتباعف :لاق .مالّسلا اهيلع ةمطاف ليبقت

 !ةمطاف ليبقت

 ينلوانف ىبوط ةرجش ىلع ليئربج يب ّرم ءامسلا ىلإ ب جرع نأ امل !كليو» :احل لاقف

 نم ءيش ضايب اهقدشل قبي لو ربكلا نم اهءانسأ تطقس دق ًادج ةريبك زوجع هانعم (نيقدشلا ءارمح زوجع) )١(
 .اهتثل ةرمح هيف يقب |نإ .نانسألا

 17١1١١. ح/18:١77 يطويسلل ثيداحألا عماج (؟)

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت جكإم

 هقظوك

 ةجيدخ تعقاو ضرألا ىلإ تطبه نأ الف ؛يرهظ ىلإ كلذ هللا لّوحف ءاهتلكأف اهرمث نم

 .""(اهنم ىبوط ةرجش ةحئار تدجو الإ طق اهتلّبق اف ؛مالّسلا اهيلع ةمطافب تلمحف

 رثكي هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناك :لاق .سابع نبا نع هدانسإب قودصلا ىورو

 !ةمطاف لبق رثكت كَّنِإ ءيَّمأو تنأ يبأب :ةشئاع هل تلاقف .مالّسلا اهيلع ةمطافل لبقلا

 نم ينمعطأف «ةنجلا ينلخدأ يب يرسأأ ةليل ليئربج َّنإ» :هلآو هيلع هللا ّلص يبنلا لاقف

 تقتشا اذإف .مالّسلا اهيلع ةمطافب ةجيدخ ينم تلمحف «يبلص يف ًءام راصف .اهرامث عيمج

 ."”«اهتلكأ يتلا كلت معط اهتحئار نم تبصأف ؛مالّسلا اهيلع ةمطاف تلّبق راغلا كلت ىلإ

 هللا ىلص ناك هَّنأ» :(مالسلا امهيلع) قداصلاو رقابلا نع بوشآ رهش نبا جرخأو

 "'.«ةمطاف هجو ضرع لبقي ىتح ماني ال هلآو هيلع

 ءارهشلا دعتبا ليي لقب فاق هلا راسا لضتللا لرفع نأ تيوفن ورع اهيوم لوك

 .هناكم اهسلجتو مالسلا اهيلع

 ةشئاع رهنيو اهّمأ حدتميو ءارهزلا نع عفادي يبنلا

 ىلوألا مايألا ذنم ماري ام ىلع ةشئاع نيبو مالسلا اهيلع ءارهزلا نيب ةقالعلا نكت مل

 نع ةمطاف ضيوعتل ةشئاع ىعست نأ نم ًالدبو «هللا لوسر تيب ةشئاع لوخد ىلع
 نم صقتنت ةشئاع تناك دقف «ةجيدخ نينمؤملا مآ اهّمأ ةافوب هتدقتفا يذلا ريبكلا نانحلا

 ةمطاف هجو يف حيصت ام ًاريثك تناكو «ةحيبق توعنب اهتعنتو هللا لوسر مامأ ىتح ةجيدخ

 .711 :7 يشايعلا ريسفت )١(

 .رابخألا نويع نع 70:/٠71« قحلا قاقحإ تاقحلم (؟)

 . 1١١5 : بلاط يبأ لآ بقانم (")



 د هقظلا

 هللا لص يبنلا َّنأ تاياورلا ركذتو «ةافوتملا اهّمأ لضف رك (ةجيدخ ةنبا)ب اهوعدتو

 نعي رست هع رعت كدت: نأ فنه رفا انيدنق اضف ةساغ ا [ه موو يضعذلا ودلع

 ٌبح ببسب تناك - اهتايح يف اهرت مل اهّئأ عم - ةجيدخ نم ةشئاع ةريغ َّنأ رهاظلاو .كلذ

 «ةهج نم ةجيدخ ةنبا اهنوكل ةمطاف ضغبت تناك ةشئاع َّنأ رهاظلاو ءاحل ديدشلا يبنلا

 ًالالجإ موقيو اهليبقت نم رثكُيو ةصاخ ةّبحم اهّبحي ناك هلآو هيلع هللا لص يبنلا َنألو

 «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةجوز تحبصأ - ةثلاث ةهج نم - اََّنألَو «ةيناث ةهج نم اهل

 َّنأ - هكاردإ نع زجعت اهلعلو - ةشئاع تاف دقلو .هل اهضغب يفخت ال ةشئاع تناك يذلا

 ضغبيو ٌبحيف ,فطاوعلا هيف مّكحتت ًايداع ًاصخش سيل هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 دادس ١ هاك نا است ناك همن د ةناسلا ناس او مشو وقتل انك

 لما سلا هيلعاشا امكلا ليومو ناو لات دللا هما نإ ىنستخلا كلل هجر

 .ىلاعت هللا يف اّلِإ ضغبُي الو «هللا يف اّلِإ ٌبحي ال - هلثم هتيب

 هللا دبع يبأ نع «هيبأ نع ؛مادقملا يبأ نب ورمع نع لاصخلا يف قودصلا ىور

 ىلع ةلبقم ةشئاع اذإف ,هلزنم هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لخد» :لاق مالسلا هيلع

 هًالضف انيلع كّمأل َّنأ الإ نيرت ام ةجيدخ تنب ايهللاو :لوقت يهو اهحياصت ةمطاف

 تأر املف ,ةمطافل اهتلاقم عمسف !انضعبك الإ يه ام !؟انيلع اف ناك لضف ّيأو

 :تلاق ! ؟دمحم تنب اي كيكبُي ام :لاقف ءتكب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةمطاف

 ايهَم :لاق مث هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر بضغف ؛تيكبف اهنَصقنتف يّمأ ثركذ

 تدلو هللا اهمحر ةجيدخ َّنِإو .دولولا دودولا ين كراب ىلاعتو كرابت هللا َنِإف «ءاريمح
 موثلك ّمأو ةيقرو ةمطافو مساقلا ينم تدلوو ءرهطملا وهو هللا دبع وهو ارهاط ينم

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت مقص

١ 
 .00(ًائيش يدلت ملف همحر هللا مقعأ نم تنأؤ بيزو

 هبوثب مالسلا اهيلع ةمطاف نيع حسمي يبنلا

 يف ميحرلا قلاخلا اهعدوأ يتلا ةمحرلا نم - ًابيرق ناك اذإ ٌصخأالابو - تِّيملا ىلع ءاكبلا

 رمأ ةاعارم ىلإ نتفتلي نأ ءاسنلا ىلع ّنكل ؛ءاسنلاو ٌلاجرلا كلذ يف ىواستي «هدابع بولق

 دقفت مالسلا اهيلع ءاسنلا ةدّيس يهاهو «باصملاب نهعجفتو نهئاكب يف باجحلاو رتسلا

 ظحالنو .عومدلا فرذتف اهيبأ ةقفرب اهربق ريفش ىلع سلجت نأ نع ديزت الف ةّيقر اهتنخأ

 ىلع برضلاو خارصلاب بوحصملا ءاكبلا نع ءاسنلا هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يبن

 ال امو ةأرملل زوجي ام نيب لصافلاو !(ناطيشلا قيعن)ب هنع رّبع يذلا كلذ ءرودصلا

 هللا نمف نيعلاو بلقلا نم نوكي امهم١ نأ وه هلآو هيلع هللا لص يبنلا ثيدح يف اهل زوجي

 لوسر َّنأ ثيدحلا اذه يف ظحالنو .«ناطيشلا نمف ناسللاو ديلا نم ناك امهمو :ةمحرلاو

 اهعومد فكفكي ناك هّنَأو «ةبيبحلا هتنبا بناج ىلإ نوكي نأ راتخا هلآو هيلع هللا لص هللا

 ال هنو هو يوك

 ًائينه :هتأرما تلاق نوعظم نب نامثع تام امل :لاق ءسابع نبا نع دنسملا يف دمحأ ىور

 «ءبضغ ةرظن هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهيلإ رظنف :لاق .ةنجلاب نوعظم نب اي كل

 .هب الو :نافع لاق .«يب لعفُي ام يردأ امو هللا لوسرل نإ هللا وف ؟كيردي ام» :ال لاقف

 !كيسامو كسرافوشا لؤشر اي ةكلاق

 ناكو ناهثعل كلذ لاق نيح هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر باحصأ ىلع كلذ دتشاف

 :لاق .(نوعظم نب نامثع ريخلا انفلسب يقحلا» :لاقف .هتنبا ةيقر تتام ىتح «مهرايخ نم

 .لاصخلا نع 7:١7 - "٠ ىبلجملا ةمالعلا راونألا راحب )١(
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 نهعد» :رمعل هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف .هطوسب نببرضي رمع لعجف ؛ءاسنلا تكبو

 .«ناطيشلا قيعنو نكايإو «نيكبي

 «ةمحرلاو هللا نمف نيعلاو بلقلا نم نوكي |مهم» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق مث

 .«ناطيشلا نمف ناسللاو ديلا نم ناك امهمو

 هبنج ىلإ مالّسلا اهيلع ةمطافو ربقلا ريفش ىلع هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر دعقو

 .©"0اهل ةمحر هبوثب مالّسلا اهيلع ةمطاف نيع حسمي هلآو هيلع هللا لص يبنلا لعجف «يكبت

 هل شيرق رافك ةبراحم جوأ 4 اهيبأ نع عفادت ةمطاف

 ةريغص هنع تعفادو هتمزال دقف «ةفلتخملا هتايح لحارم يف اهابأ ءارهزلا قرافت مل

 فوقولا ىلع ؤرجي ٌدحأ نكي مل موي مهيلع تعدو شيرق ةاتع مامأ ةرجهملا لبق ةّكم يف

 تفقو ذإ ءاهرسعأو تاقوأآلا ٌدشأ يف هبناج يف تفقوو هترجه دعب هتمزالو ,مههجوب

 ريما ال[ هلا كرر يناس لإ قي دو رافال ووملدلودقا لوتمزو مدعأ ويدفع
 ءاهيبأ بناج ىلإ مالسلا اهيلع ةمطاف تناك كاذموي .لئالق رفن عم مالسلا هيلع نينمؤملا

 .فيرشلا ههجو نع مدلا لسغتو ةفزانلا هحارج دّمضت

 هلوحو ًادجاس هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر |منيب» :لاق هللا دبع نع يمربطلا جرخأ

 ىلع هقرفيف ريعبلا وأ روزجلا اذه يلس ذخأي نم :اولاقف .«ريعب يلس ٌمثو ءشيرق نم سان

 ةمطاف تءاجو.هلآو هيلع هللا لص يبنلا رهظ ىلع هفذقف طيعم يبأ نب ةبقع ءاجف ؟هرهظ

 لوسر تيأر |هف :هللا دبع لاق .كلذ عنص نم ىلع تعدو هرهظ نم هتذخأف مالّسلا اهيلع

 مهللا ؛شيرق نم ألملا كيلع مهللا» :لاقف «ذئموي اّلِإ مهيلع اعد هلآو هيلع هللا لص هللا

 )١( لبنح نب دمحأ دنسم ١:7100.

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت جكإم

 يد 4

 و

 نبا ةيمأو طيعم يبأ نب ةبقعو ةعيبر نب ةبيشو ةعيبر نب ةبتعو ماشه نب لهج ابأ كيلع
 و

 اوقلأو ردب موي اولتق مهتيأر دقلو :هللا دبع لاق .(ةبعش كشو .فلخ نب ّيأ وأ -فلخ

 ع 4 نا ع 5 5 يسع 2 ٠ ا 5 ٠

 .""”رئبلا غلبي نأ لبق عطقف

 بلاط يبأ اهّمعو اهّمأ ةافو دعب اهيبأل ةمطاف ةياعر

 بلقلا باغو «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يماح هيلع هللا مالس بلاط وبأ يفوت

 اب حّرصت ةريثكلا هراعشأو «هبناج ىلإ فوقولاو يبنلا ةرصُن يف ًادهجج لأي ل يذلا ريبكلا
 :هلوق اهنمو «هترزاؤمو هتدناسم ىلع مزعلاو يبنلاب نايإلا نم هبلق يف لمتعي ناك

 ًادمأ رك هللا تيبو متبذك

 لئالجحلاو انئانبأ نع لهذنو هلوح عّرصتن ىتح هملسنو

 :لوقيو

 لتاقنوهنودنعاطناملو

 ٍلطابألا لوقب أبعي الو انيدل 2 بّذكُم ال اننبا نأ اوملعت ملأ

 لمارألل ٌةمصع ىماتيلا عيبر ههجوب مامغلا ىقستسي ضيبأو

 "”لضاوفو ٍةمصع يف هدنع مهف مشاه لآ نم كألهلا هب فوطي

 لوسرب تنمآ ةأرما لوأ يهو ءاهيلع هللا مالس ةجيدخ ةديسلا هسفن ماعلا يف تلحتراو

 ًاريبك الأ نيرصانلا نيذه ليحر فّلخف «كلمت ام لكب هترزآو هتلاسرب تقّدصو هللا

 )١( ىرولا مالعإ ١:١؟١17.

 .دحاو امهانعمو .ًادمحم يزبن :رداصملا ضعب يف (؟)

 )"( «ديفملا خيشلل .بلاط يبأ ناهيإ ص:7١.



 .(نازحألا ماع)ب ماعلا كلذ ىّمس هَّنِإ ىتح «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بلق يف

 تطاحأف «ةجيدخ نينمؤملا ّمأ هتفلخ يذلا ريبكلا غارفلا لغشت نأ ءارهزلا ىلع بّجوتو

 .(اهيبأ ٌمأ)ب يبنلا اهبقل ىتح ءاهتياعرو اهنانحب يبنلا

 ونب جرخو ةبركلا هللا جرف املو ...) :(ةنجلا لهأ ءاسن تاديس) فلؤم لوقي

 نبا رصنيو عنمي ناك يذلا بلاط وبأ تام بعشلا نم بلطملا دبع ونبو مشاه

 يتلا ةجيدخ شيرق ءاسن ةديس هب تقحل مث ءملسو - هلآو - هيلع هللا لص هيخأ

 ًالمف «ءالتبالا ىلع ملسو - هلآو - هيلع هللا لص هللا لوسرل قدص ريزو تناك

 .اهيبأ بلقو ةمطاف بلق نزحلا

 رداغ لف «دييأتلاو ةعنملاو فطعلاو ةياعرلا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دقفو

 هيلع هللا لص هللا لوسر داعف «بارتلا هسأر ىلع رثنو شيرق نم هيفس هضرتعا هراد

 نم ريبك حدقب ةمطاف هتنبا هيلإ تماقف .هسأر ىلع بارتلاو هنيب ىلإ ملسو - هلآو -

 يكبت ال :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقف .يكبت يهو هيديو ههجو تلسغف ءام

 ©0.(كابأ عنام هللا َنإف ةينباي

 «قشمد ةنيدم خيرات يف ركاسع نباو «هخيرات يف يربطلا :ةعقاولا هذه لقن :لوقأ

 اهوركذ لب «مالسلا اهيلع ءارهزلا مساب اوحّرصي مل مهنكل «ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو

 نأ نود (هتنب) ظفلب مالسإلا خيرات يف ةعقاولا يبهذلا دروأو «(هتانب ىدحإ) فصوب

 (9!!ةبيجع ٌنوؤش بولقلا يف ٌرقتسا اذإ بصنللو ءاهنع حصقي

 .(رصاعم) يوانشلا زيزعلا دبع 2٠١١ ص (ةنجلا لهأ ءاسن تاديس) نع اّلقن 2189 :785 قحلا قاقحإ حرش )١(

 .7176 ١: مالسإلا خيرات ١ :7 ةياهنلاو ةيادبلا ؛7778 :357 قشمد ةنيدم خيرات ٠ 3 يربطلا خيرات :رظنا 0

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠

0 



 تصمت سقي ريك رش مسجل - |مظك# مقص

 د كقظدوك

 اهيبأ تاحارج ببطت مالسلا اهيلع ةمطاف

 اهفقوم لازي الو ءفورظلا كلحأ يف ىتح اهابأ مالسلا اهيلع ءارهزلا قرافت مل

 تناكو هب نوكربتيو سانلا هروزي اذه انموي ىلإ ًاصخاش (دحأ) موي اهتالص عضومو
 دا ىدللا زاقكلا 'نشيح ءانأ نوهلنملا اهضاخ وتلا ةيؤرتملاا كراتلا نمددحا ةكردف

 ءاهيبأ بناج ىلإ مالسلا اهيلع ءارهزلا تفقو دقو .(ردب) موي هتميزهل رأثيو مقتني
 خيراتلا انل لقن نيح يف ,مهنيواديو ىحرجلا نيقسي نك يتاللا ءاسنلا ضعب اهعم تفقوو

 هتقرحأف ريصح ىلإ تأجل اَهّتأو «ةفزانلا اهيبأ حارج لسغت تناك مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ

 .فزانلا مدلا فاقيإ يف تحجنف ؛كساىتي نأ ىبأ يذلا رغافلا حرجلا ىلع هتلعجو

 ناو ءدحأ موي رضاحل ِّنِإ :لاق ؛هدج نع «هيبأ نع «نميهملا دبع نع يناربطلا ىور
 لسغي ناك نم فرعأل ينِإو حرف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هجو يمر نيح رظنأل

 نأ ملكلا ىبأف .نجملا يف ءاملا لمحي ناك نمو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هجو نع مدلا

 هدامر تلعجف ًاقلخ ًاريصح هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف تقرحأ ىتح أقري

 اهيلع ةمطافو مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلعَل نجملا يف ءاملا لمحي يذلا ْنِإ ؛ًاقرف هيلع

 ."0هيوادتو مدلا لسغت مالّسلا

 :دحأ ةكرمتم نر هلآو هيلع هللا لص ىتنلا عوجر نع تدهس وهو - قدقاولا لوقي

 ماعطلا نلمحي مالّسلا اهيلع هللا لوسر تنب ةمطاف َنهنم «ةأرما ةرشع عبرأ نئج ّنكو

 ."'مهنيواديو ىحرجلا نيقسيو نهروهظ ىلع بارشلاو

 موي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر جرخ :لاق ءدعس نب لهس نع يسلجملا جرخأو

 .هالال5ح ١55/ :5و 401/1١ حر/ ١77:5 يناربطلل ريبكلا مجعملا )١(

 .يدقاولل يزاغملا نع 708:١ مالّسلا مهيلع هتيب لهأو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةريس (1)



2 1 ِ 
 هتنبا مالَّسلا اهيلع ةمطاف تناكو هسأر ىلع ةضيبلا تمشٌهو هتّيعابر ترسكو دحأ

 .نجملاب اهيلع بكسي ِمالّسلا هيلع بلاط يبأ يلعو «مدلا هنع لسغت

 ريصح ةعطق تذخأ ةرثك اّلِإ مدلا ديزي ال ءامل َّنأ مالّسلا اهيلع ةمطاف تأر املف

 .")هدلا كسمتسا (ف) «هتمزلأ ًادامر راص اذإ ىتح تقرحأف

2 4 

 هللا لص هللا لوسر ىدل اهمع ىلع يكبت يهو اهابأ مالّسلا اهيلع ةمطاف يتأتف ...

 حرج ديمضت لواحتو ءىكب تكب اذإ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لعجو ؛هلآو هيلع

 ءرهاطلا فيرشلا هدسج نم فزني ناك يذلا مدلا عطقو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 يهو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر حرج ىلع ءاملا بصي مالّسلا هيلع يلع اهجوز ناكو

 ًادامر تراص ىتح اهتقرحأف فوص ةعطق تذخأ مدلا عاطقنا نم تسئي املو .هلسغت

 . '"9همد عطقنا ىتح حرجلا ىلع هترذف

 !ةامطاف عجن ال مهللا

 هللا ىلص ءايبنألا متاخ اهيبأب كلذ يف ةيسأتم عوجلا مالسلا اهيلع ءارهزلا تقاذ

 ءًايواط تابي ناكو «هتشيعم يف مهلاثمأو ةفصلا ءارقف يساوي نأ اّلِإ ىبأ يذلا هلآو هيلع

 نع ىوريو .مايأ ةثالث ريعشلا زبخ نم عبشي مل هنأب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هفصيو

 :لئسف .طق هلكأ ام :مالسلا هيلع هللا دبع وبأ لاقف ؟طق مايأ ةثالث رب زبخ نم عبشي مل

 )١( راونألا راحب ١957 :09 ح/ 5.

 ) )1مالّسلا مهيلع هتيب لهأو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةريس ١: 708.يدقاولل يزاغملا نع

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠
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 .هدجو اذإ ريعشلا هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماعط ناك :لاق ؟لكأي ناك ءيش يأف

 دق ةعئاج يهو اهيبأ ىلإ أجلت ةعفايلا ءارهزلا دجنو .""فعسلا هدوقوو هرمتلا هاولحو

 نأ اه وعديو فطعو ٌونح يف هذخف ىلع اهوبأ اهسلجُيف ءٌرفصا ىتح اهنول ٌبغسلا رّيغ

 .ةعاجلا عبشم اهعبشي

 تلبقأ ذإ ًاسلاج هلآو هيلع هللا لص يبنلا دنع تنك :لاق ,نيصحلا نب نارمع ىور

 هدي عفرف .هنم تندف «يندأ :امل لاقف .عوجلا نم اههجو رّيغت دق «مالّسلا اهيلع ةمطاف

 ةعاجلا عبشُم مهللا» :لاق مث .ةريغص يهو ةدالقلا عضوم يف اهردص ىلع اهعضو ىتح

 تناك امك اههجو ىلع مدلا تيأرف :لاق .«مالّسلا اهيلع ةمطاف عمت ال ؛ةعضولا عفارو

 .20(كلذ دعب تعج ام» :تلاقف .ةرفصلا

 ىلص هللا لوسر ىلإ مالّسلا اهيلع ةمطاف تلبقأ :لاق ؛مالّسلا هيلع رفعج يبأ نع

 .«انهه «ةينب اي» :امل لاقف .- عوجلا ينعي :لاق-صمخلا اههجو يف فرعف هلآو هيلع هللا

 :لاقف ءامسلا ىلإ هيدي عفرف .«ةعئاج نإ «هاتبأ اي» :تلاقف .نميألا هذخف ىلع اهسلجأف

 هيلع رفعج وبأ لاق .«كيبن تنب ةمطاف عبشأ «ةعاجلا عبْشُمو ةعضولا عفار مهللا»

 ."”«ايندلا تقراف ىتح اهموي دعب تعاج ام هللا وف» :مالّسلا

 هؤاسن اهيف يتلا هتويب لبق ةمطاف تيب ىلع رمي يبنلا

 «هرفس دنع ةبيبحلا هتنبال هتقرافم ةرتف رصتخي هللا لوسر بألا ناكف «ريباعتلا فلتخمب

 .ةعمجلا موي سلجم ؛577 ص :يسوطلا خيشلا يلامأ )١(

 .794 ص حئارجلاو جئارخلا (؟)

 .راونألا حابصم نع «54 ح / 77 :57 راونألا راحب (")



 قطا

 اههاح ىلإ َنئمطيف .هئاسن تويب ىلإ بهذي نأ لبق ةادغلا لصي نأ دعب اهتيبب أدبي ناكو

 امهو - نينسحلا بكرُي ناك لب !هيبكنم ىلع اهينبا لمحي ناك لب ءاهينباو اهجوز لاحو

 «لاحلا كلت ىلع هباحصأ دحأ هدهاش دقو ءامههسنؤيل اهب ريسيو هرهظ ىلع - ناريغص

 ليلا يعن هالاتثا انييلع ننتقل نااق رغو هادم «كقارلا ينال
 فقي ميحرلا بألا اذه ناكو !«امه نابكارلا َمعِنو» مزح يف هللا لوسر هباجأف «([ىّلمج

 هللا نع هينا نأشب هتّمأ رّكذُيل ريهطتلا ةيآ ولتيو ةالصلل مهدانيف ةادغ لك هتنبا بابب

 فظش نم اهءاكب عمس امل ًاموي هتنبا تيب باب نع عجر هّنأ انثّدحي خيراتلا ّنكل «ىلاعت

 رظنمب هتنبا ملأ ديزي نأ أشي مل هّلعلو ءاناخس عومدلا فرذت نأ الإ هانيع عطتست ملو ءشيعلا

 هّلعلو ءاهتدعاسم عيطتسي نأ نود املاح دهاشيو اهيلع لخدي نأ أشي مل هّلعل وأ هعومد

 .هعومد فكفكي ًاعجار فرصناف ءًاعوج ٌدشأ كاذموي ناك

 ل ةادغلا ةالص ىلص اذإ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك :لاق ءكلام نب سنأ نع

 اهلعب نأشو اهنأش نع اهأسيف «مالّسلا اهيلع ةمطاف تيبب أدبي ىتح هئاسن تيبب بهذي
 نميألا هبكنم ىلع دحاو |مهلمح نيهبتنم اناك نإف .مالّسلا هيلع نيسحلاو نسحلا نأشو

 .ديري يذلا عضوملا ىلإ اهب يتأي ىتح رسيألا هبكنم ىلع رخآلاو

 مالّسلا اهيلع ةمطاف اذإف ءمالّسلا اهيلع ةمطاف باب ىلإ ءاج ,كلذ نم موي ناك نأ |ملف

 ينحط نمو «يبسأر عادص ٌدتشا دق يعوج ٌرح ةدش نم :لوقت يهو رادلا لخاد يكبت
8 
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 (7.عجر مث هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىكبف :لاق .يلمانأ تيمد دق ريعشلل

 )١( :؟ يفوكلل مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مامإلا بقانم 189.

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠
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 هرفس دنع مالسلا امهيلع ةمطافت هتقرافم ةرتف رصتخي يبنلا

 «هتعضبو ةبيبحلا هتنبال هتقرافم ةرتف رصتخي نأ ىلع هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر صرح

 تناك امك «رفاس اذإ هلآو هيلع هللا لص يبنلا هعّدوي نم ّرخآ مالسلا اهيلع ءارهزلا تناكف

 يتلا ةقالعلا قمع ىلع ليلد صرحلا اذهو .هرفس نم داع اذإ يبنلا هيلع مدقي نم لو

 ةّبحملا فونصب اهابأ طيحت تناك يتلا ةقيفشلا (اهيبأ ٌّمأ) نيبو يناحلا بألا نيب طبرت

 هةعئاورا قبؤنو ن3 نبا كيم اذينون اقدلا رايلع هلا لدعشا لوشو دا طحشاتوي كلو

 ىلص هللا لوسر ناك :لاق «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لوم نابوث نع دمحأ ىور

 لخدي نم لوأو «مالّسلا اهيلع ةمطاف هلهأ نم ناسنإب هدهع رخآ رفاس اذإ هلآو هيلع هللا

 ."""ثيدحلا -مالّسلا اهيلع ةمطاف مدق اذإ هيلع

 هللا لص هللا لوسر ناك» :لاق مالّسلا هيلع رفعج يبأ نع «ةرارز نع ينيلكلا ىورو

 مّلسي نم رخآ نوكي مث .هلهأ نم هيلع ميلستلا دارأ نم ىلع لس رفسلا دارأ اذإ هلآو هيلع
 ."”(اهب أدب عجر اذإو ءاهتيب نم هرفس ىلإ ههجو نوكيف «مالّسلا اهيلع ةمطاف هيلع

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر مدق :لوقي ينشخلا ةبلعث يبأ نع هدنسب ميعن وبأ ىورو

 دجسملا لخدي نأ مدق اذإ هبجعي ناكو «نيتعكر هيف لصف دجسملا لخدف هل ةازغ نم

 .هجاوزأ تويب لبق اهب أدبف مالّسلا اهيلع ةمطاف ىتآف جرخ مث .نيتعكر هيف لصيف

 لص هللا لوسر لاقف .يكبتو هينيعو ههجو لّبقت تلعجو ِمالّسلا اهيلع ةمطاف هتبلقتساف
 زع هللا َّنِإ ,:ةمطاف اي» :امل لاقف .كنول بحش دق كارأ :تلاق ؟كيكبي ام :هلآو هيلع هللا

 ءًالذ وأ ًازع هب هلخدأ الإ رعشالو ردم ُتيِب ضرألا رهظ نع قبي مل رمأب كابأ ثعب لجو

 )١( لبنح نب دمحأ دنسم 0: 717/6.

 .قالخألا مراكمو يناكلا نع «5 ح / 87 :57 راونألا راحب (؟)



 ."""(ليللا غلب هك غلبي

 (هّللا لوسر اي) نم ًالدب (هبأ اي) هيدانت نأ ءارهزلا رمأي هللا لوسر

 .(ةبأ اي) هيدانت ةمطاف هتبيبح عمسي وهو ًارورس جّموتي ميحرلا بألا بلق ناك

 يتلا تنبلا هذهو «هنمو هللا ةئيشمب اهنم عّرفت ةّيوبنلا ةرجشلا نم عنايلا نصغلا اذهف

 ّنكل .قيفشلا ٌبحملا دلاولا بلق يف ةريبكلا اهتلزنم امل ناك ةئجلا راث نم اهتفطن تدقعنا

 طاش ع نقلا نيك اا فلان ونت الانواع نأ فقم يررألت هلال مكلعلا

 ىلإ ترطضاف «نيملسملا لكل ةّماع ةيآلا نوكت نأ ثيشخو «سانلا يقابك هللا لوسر

 ههجوب لبقأ مث ءاهنع ميحرلا اهوبأ ضرعأف «(هللا لوسر اي»ب هتدانو «ةلاسرلاب هتادانم

 ءافجلا لهأ يف تلزن (َّنِإ ةميركلا ةيآلا َّنأ اهربخأو ««كينم انأو يّنِم تنأ» ال لاقو اهيلع

 تارجملا ءازؤ: م نوحيضي اوناك'نيذلاو ؛دّرجملا ةمساي ةثوداتي اوناك خيذلا ةظلغلاو

 «(لجرلا) ظفلب ةفيرشلا هتايح رخآ يف هنع مهدحأ رّبع نيذلاو «(انيلإ جرخأ دّمحم اي)

 َنِإف ««ةبأ اي» يلوق !ةمطاف اي .لجو زع هللا رمأ (ى ةّوبنلاو ةلاسرلاب هوعدي نأ ًافكنتسم

 كلذ يفو ؛يبلق ىلإ ةجهبلاو رورسلا لخدُي ِكنم اهعامس نإو !يبلق يح ِكنم اهعامس

 .يبراضر

 ةمطاف تلاق :لاق مالّسلا هيلع قداصلا نع هباتك يف يخركلا دمحم وبأ يضاقلا يوري

 .4(ًأضْعَب ْركحِِغْعَب ,اعدكح مكتب لوئترلا اعد اولَعْجَت ال تلزن امل :مالّسلا اهيلع

 ضرعأف هللا لوسراي :لوقأ تنكف:ةبآ اي :لوقأ نأ هلآوميلغ هللا لص هللا لوس تيه

 :لاقف لع لبقأ مث .ًاثالث وأ نيتنثا وأ ةرم ىّنع

 .ءايلوألا ةيلح نع ١ :” مالّسلا مهيلع ةسمخلا لئاضف )١(

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠
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 نإ .كنم انأو ىنم تن تنأ ؛كلسن يف الو كلهأ ين الو كيف لزنت مل اَِإ «ةمطاف اي»

 ىيحأ اهمِإف «ةبأ اي :ي وق .ربكلاو خذبلا باحصأ ,ءشيرق نم ةظلغلاو ءافجلا لهأ يف تلزن

 ."”(برلل ىضرأو بلقلل

 نيم نسر فذ يطاق نأ نع غنوج ريتا عع مذاعت جنان اعل مبإ كفوو

 اوُلَعْجَت ال# ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلا ىلع تلزن الا :تلاق (ملسو هلآو هيلع هللا

 هللا ىلص ّيبنلا كيكوتنا: ةمطاف تلاقا"" 4في كح روت اهو كسك لوُسرلا ًءاعد

 :يل لاقف ّلع لبقأف !هللا لوسر اي :هل لوقأ تلعجف !هبأ اي :هل لوقأ نأ ملسو هلآو هيلع

 ءافلا لهأ يف تلزن ا(ّْنِإو ءكنم انأو ينم تنأ ؛لبق نم كلهأ يف الو كيف لزنت م ةّيِنب اي

 هللا ىلص) ّيبنلا لّبق مث «ٌبرلل ىضرأو بلقلل ٌبحأ هْنِإف .هبأ اي :يلوق ءربكلاو خّلَبلاو

 هدعب بيِط ىلإ ثجتحا ف هقيرب ينحَسَمو يتّهِبَج (ملسو هلآو هيلع

 اهملاس نمل ملسو ةمطاف براح نمل برح يبنلا

 هطبرت ىتلا ةقالعلا قمع كردت نأ هتّمآل ديري هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك

 نم يذلا ةّطح باب وه ةمطاف تيب نأ ةقيقح نايبل ىعسي ناكو ءاهينباو اهلعبو ةمطافب

 كلاب اف .قرغ اهنع فّلخت نمو ءاجن اهلخد نم يتلا حون ةنيفسك هَّنأو ءًانمآ ناك هلخد

 وهف «همالك يف ًاحضاوو ًاحيرص هللا لوسر ناك دقل !!هبراحو تيبلا اذه ضراع نمب

 تيبلا اذه ماسُي نمل (ٌملس) هنأ اك «تيبلا اذه براحي نمل (ٌبرح) هلآو هيلع هللا لص

 نمل ٌبراحم انأ) فراعتملا ريبعتلا مدختسي مل هلآو هيلع هللا ىلص هنأ ظحالنو .سّدقملا

 1١7. : بوشآ رهش نبال بلاط يبأ لآ بقانم )١(

 .507" ةيآلا :رونلا ةروس (؟)

 .708 ح / 516 ص :بلاط يبأ نب يلع بقانم (")



 قفا

 ناك لهف .مالسلا مهيلع تيبلا لهأ براحمل (ًابرح) ةفيرشلا هسفن لعج لب ؛(مهبراح

 براحُيف لّوأتي نأ هسفنل ٌدحأ حمسي يك ءضومغ هيلع همالسو هللا تاولص همالك يف

 رّدحمو رّكذُم هل لوقيف «رانلاو بطحلا هدي يفو ةمطاف بابب فقيف !؟رهاطلا تيبلا اذه

 ! ؟(نِإو) رارصإو دانع يف لوقيف (!ةمطاف رادلا يف ْنِإ)

 انأ .هلآو هيلع هللا لص يبنلا دنعل نإ :لاق ءمقرأ نب ديز نع يفنحلا يدنرزلا ىور

 انأ» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ؛مالّسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلعو

 .""(مهملاس نمل ملسو مهءراح نمل برح

 هللا ليج ىلا بابب تنك :لاق «(ةملس مَآ ىلوم) حيبص نع هدانسإب يناربطلا ىور

 جرخف .ةيحان اوسلجف مالّسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلع ءاجف .هلآو هيلع

 مهلّدجف ؛يربيخ ءاسك هيلعو ءريخ ىلع مكنإ» :لاقف انيلإ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ."”(مكملاس نمل ملس ,مكبراح نمل برح انأ :لاقو هب

 لاقف «نيسحو نسح اهعمو تءاجف «ةريرح ةيظاف ل( فليعت هاهشأر انكتت) يدنع

 ملسو هلآو هيلع هللا لص ذخأف ءاهولكأف هب تءاجف «هيعداف يبهذا «كجوز ينيتئا :امل

 :لاقو ءامسلا ىلإ ىنميلا هدي عفر مث «ىرسيلا هديب هفرط كسمأو مهيلع هرادأف ًءاسك

 مهرّهطو سجرلا مهنع بهذأ (مهللا) .يتّصاخو يتّماحو يتيب لهأ ءالؤه مهللا»

 0 .«مهاداع نمل ٌودعو ؛مهملاس نمل ملسو ؛مهبراح نمل برح انأ :لاق مث .ًاريهطت

 .هلآو هيلع هللا لص ىفطصملا ةراشب نع 5٠« ح /7037:47 راونألا راحب يف يبسلجملا هجرخأو ؛777 :نيطمسلا ررد مظن )١(

 .185 :7 طسوألا مجعملا (1)

 .”777ح / 775 :7 يزودنقلل ةّدوملا عيباني ('7)

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠

0 



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت يقم

 د 2

 مالسلا مهيلع ةمطاف نبا نيسحلل ميهاربإ هنبا يدفي يبنلا

 راثيإلا روص عورأ نع ةسيفنلا اهثداعم ّلجتت «ةميحرلا سفنألا ٌبطخلا مهدي نيح

 هسفن يف الإ رّكفي الف ءءالب نم ضراع لّوأ عم هسفنب اهاوس لغشني |نيب «ةيحضتلاو

 هديفحو ميهاربإ هنبا بعالي هلآو هيلع هللا لص ةمحرلا ٌيبن وه اه !هاوهو هتبغرو

 طبتغم وهو ءرسيآلا هذخف ىلع رخآلاو نميألا هذخف ىلع اذه سلجأ دق «نيسحلا

 ٍلفاف ءامهعمجأ ٌتسل) عّرانُي ال يذلا ريبخلا ميكحلا نم لصفلا رمألا لزن نيح ءرورسم

 نزح ىلع نزح رثوأ :ميحرلا هبلق نونكم نع ةمحرلا ّيبن فشكي !(هبحاصب امهّدحأ
 هاوس قزرأ ل يذلا يتبا ٌتيدف !نيرورسم اهلعبو يعبأ قبتلو ءانأ نرحالف ! كلو ةمطاف

 هلآو هيلع هللا لص هتضّوع مث «ميهاربإ هنبا يبنلا نم ءامسلا تّدرتسا اذكهو !نيسحلل

 لوسر يتئباب مالسلا |مهيلع نينسحلا تعدو «مالسلا هيلع ٌّنلع بلَص يف هتّيرذ تلعج نأ

 .ةكرابملا ةلهابملا ةيآ يف هللا

 ىلعو هلآو هيلع هللا لص يبنلا دنع تنك :لاق ءسابع نبا نع بوشآ رهش نبا جرخأ

 ةرات وهو «مالّسلا اهيلع لع نب نيسحلا نميألا هذخف ىلعو ميهاربإ هنبا رسيألا هذخف

 :لاق هنع يرس الف .نيملاعلا بر نم يحوب ليئربج طبه ذإ ءاذه لّبقي

 تسل :لوقيو مالسلا كيلع أرقي كبر َّنِإ .دمحم اي :لاقف بر نم ليئربج ناتأ»

 .(هبحاصب امهّدحأ لفاف ءامهعمجأ

 «ىكبف مالّسلا هيلع نيسحلا ىلإ رظنو ىكبف ميهاربإ ىلإ هلآو هيلع هللا لص يبنلا رظنف
 مالّسلا هيلع نيسحلا ّمأو ءيريغ هيلع نزحي مل تام ىتمو ةَمأ ِهّمأ ميهاربإ َّنإ) لاق

 تنزح تام ىتمو .يمدو يمحل .يمع نبا مالّسلا هيلع ٌنِلع هوبأو مالّسلا اهيلع ةمطاف
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 ضبقُي «ليئربج اي ؛(مهنزح ىلع ينزح رثوأ انأو هيلع انأ تنزحو يمع نبا نزحو يتنبا

 1 و
 .«مالّسلا هيلع نيسحلل هتيدف «ميهاربإ

 هلّبق ًالبقم نيسحلا ىأر اذإ هلآو هيلع هللا لص ىبنلا ناكف ؛ثالث دعب ضبقف :لاق

 و 5 85 و ٠ 5 5 525 سا

 ."""(ميهاربإ ينباب هتيلف نم تيدف)» :لاقو هايانث فهسرو هردص ىلإ همصو

 هلآو هيلع هللا ىلص لسرملا اهيبأ قراغت ال ةمطاف

 كلذ يف امل ْنأو ءاهابأ قرافت مل اّنأ ةمطافل نودهشي ءادعألاو ءاقدصألا مه اه

 هيصوب ةولخلل اهتيب ىلإ هللا لوسر ءاج اذإ مالسلا اهيلع يهف ءاهب تدّرفت ةيصوصخ

 دنع تيقب يتلا ةديحولا يه اََّنَأو ءاهينب نم دحأ الو امهدنع نم مقت مل نينمؤملا ريمأ

 بيجعلاو !هدنع تابثلا عطتست ل اَّنأب ةشئاع حّرصت |نيب «ةريخألا هتاعاس يف هللا لوسر

 هلارشلعلا لوم ازا رم اهرعمتكم هذان لوو نأ ايهم رش :ىقعلا ذأ

 ("7!!دحأ ىلإ يصوي مل

 ناملس نم تعمس نإ ءنينمؤملا ريمأ اي :مالّسلا هيلع يلعل تلق :لاق «ميلس نع «نابأ

 مث هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع ةياورلا نمو نآرقلا ريسفت نم ًائيش رذ يبأو دادقملاو

 ريسفت نم ةريثك ءايشأ سانلا يديأ يف تيأرو مهنم تعمس ام قيدصت كنم تعمس

 متنأو ,.مكنم تعمس يذلا فلاخت هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع ثيداحألا نمو نآرقلا

 نيدمعتمه لاو هيلعاللا لضللا وسر لع نويذكي نناعلا ئرتفأ «لطاب كلذ نأ نوِمَعَرت

 ؟مهيأرب نآرقلا نورّسفيو

 .شاقنلا ريسفت نع 27774 :7 بوشآر هش نبال بقانملا )١(

 .يراخبلا حيحص نع اّلقن ؛184 :7 ءيركسعلا ىضترم ديسلل ةشئاع ثيداحأ :رظنا (1)

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت يقم

 كشك

 يديأ يف َنِإ .باوجلا مهفاف ٌتلأس دق «ميلس اي :يل لاقف مالّسلا هيلع يلع لبقأف» :لاق

 ًابباشتمو [كحمو اماعو ًاصاخو ءًاخوسنمو ًاخسانو ءابذكو ًاقدصو «الطابو ًاقح سانلا

 .«...هدهع ىلع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع بذك دقو .ًامهوو ًاظفحو

 ةلخد ةليل لكو ةلخد موي لك هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع لخدأ ٌتنكوا»

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر باحصأ ملع دقو «راد ثيح هعم رودأ اهيف ينيّلخيف

 ينيتأي «يلزنم يف كلذ ناك امبرو ؛يريغ سانلا نم دحأب كلذ عنصي نكيو هنأ

 ةءاسن ماقأو يب الخ هلزانم ضعب يف هيلع تلخد اذإف .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 اهيلع ةمطاف اندنع نم مقت مل يتيب يف ةولخلل يناتأ اذإو .هريغو يريغ قبي ملف

 .ثيدحلا ...."27(ّينبا نم دحأ الو مالّسلا

 هللا لص هللا لوسر مداخل يحتفا «ةوفع اي :تلاق «ةشئاع نع ىقتنملا بحاص جرخأ

 هللا لص هللا لوسر تيأر فيك «ةشئاع اي :ذاعم لاقف .بابلا تحتفف تماقف .هلآو هيلع

 هتنبا هذه نكلو «هدنع تابثلا ردقأ ملف هللا لوسر اّمأ :تلاق ؟هعجو ةدش دنع هلآو هيلع

 ."”هبناج ىلإ لزت مل اهَّنإَف ءاهأساف مالّسلا اهيلع ةمطاف

 ثيدح يف يأ) هيفو :لاق «ةباصإلا يف (رجح نبا) ينالقسعلا نيدلا باهش ىور

 ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ٍتدجو فيك :ةشئاع لأس ًاذاعم َّنأ (ةدوقنع
 ةمطاف هذه كنود نكلو «هتافو دنع هتدهش امذاعم اي :تلاقف ؟هتافوو هعجو دنع

 ."9اهلأساف هتنبا

 .ثيدحلا فالتخا باب «14 ١: يفاكلا ؛١٠ ح / 77١ :؟ يلالحلا سيق نب ميلس باتك )١(

 .ىقتنملا نع ٠١:/477 قحلا قاقحإ تاقحلم (؟)

 .4ا/ ٠١: قحلا قاقحإ حرش نع اّلقن ؛70 :5 ةباصإلا (")



 قفل

 اهينباو اهلعبو ةمطاف قح كي ةدوملا ةيآ لوزن

 مهتّدوم لعجو «ةملسمو ملسم لك ىلع اهينباو اهلعبو ةمطاف ةّدوم ىلاعت هللا ضرتفا

 تاملكب ةّمألا هذه يف هتنحم فصو ىنح ءاهغيلبت يف هاناع ام يبنلا ىناع يتلا ةلاسرلل ًارجأ

 نا رسولا وداع راهنآلا نا ميزاقز ان ةطبقو ايي ةرآ لعن ةوباؤدوأ ام) نسخ

 تاملظ نم مهل هجارخإ ىلع هل رجأك مهسفنأو مهلاومأ همامأ اوضرعو هلآو هيلع هللا لص

 نأ الإ ّمهللا ًائيش مهنم ذخأي نأ ضفرف «ةاخاؤملاو ةيادحلا رون ىلإ ءاضغبلاو ةّيلهاجلا

 لع ىلإ مهل راشأ «هابرقب دوصقملا نع هنم اومهفتسا الف ,مهيف هوظفحيو هتيب لهأ اوّدوي

 !ينتنأو ةمطاقو

 ًائيش ملسو (هلآو) هيلع هللا لص يبنلا عمس :لاق سابع نبا نع يمثيلا ىور

 هللا مكادهف ًالالض اونوكت ملأ ؟يب هللا مكّرعأف ءالذأ اونوكت ملأ» :راصنألل لاقف بطخف

 :لاق ؟كبيجُن ءيش ّيأ :اولاق «؟َلع نوّدرت الأ ؟يب هللا مكنمأف نيفئاخ اونوكت ملأ ؟يب

 :لاق .مهيلع دّدعي (كانقّدصف كموق كبّذكي ملأ ؟كانيوآف كموق كدرطي ملأ) نولوقتا

 الإ ارْحَلِْيَلَعْر صن ال ْلُقظ تلزنف ؛كل انسفنأو انلاومأ :اولاقو «مهبكر ىلع اوثجف

 ."”طسوألا يف يناربطلا هاور "74 ىَبْرَقْلا يف ٌةَدَوَملا

 مس

 ةدولا ةنآزاةيكلا هذه لونآ اذ: لكيو وغلا نأ : نيابع نبا نع ةانلا نفافلا قاوز

 :لاق ؟مهّدون نيذلا ءالؤه نم .هللا لوسر اي :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرل سانلا لاق

 ."”(مالّسلا مهيلع امهدلوو ةمطافو يلع"

 .71 ةيآلا :ىروشلا ةروس )١(

 .54 1:١ يبرغملا نامعنلا ةفينح يبأل مالسإلا مئاعد ()

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - مضيت يقم

 كقضشاتع

 سانلا اهيأ (هلوق ىلإ لصي نأ ىلإ ,ثيدحلا ركذ مث) هيلع ىنثأو هللا دمحف لع لتق نيح

 انأو «رينملا جارسلا نبا انأو .هنذإب هللا ىلإ يعادلا نبا انأو ءريذنلا نبا انأو ءريشبلا نبا انأو

 يذلا تيبلا لهأ نم انأو ءاندنع نم دعصيو انيلإ لزني ليربج ناك يذلا تيبلا لهأ نم

 مهتدوم هللا ضرتفا يذلا تيبلا لهأ نم اناو ءاريهطت مهرّهطو سجرلا مهنع هللا بهذأ

 اًرْجأ ِهْيَلَعْمر كلآم ال ْلَق# هلآو هيلع هللا ىلص هيبنل ىلاعتو كرابت لاقف ملسم لك ىلع

 انتّدوم ةنسحلا فارتقاف "74 اًمْنسُح- اَهيف ُهَل درت ةَئَسَح 'فرَتْقَيَْمَو ىَبْرُقلا يف هوما الإ

 (27.2تيبلا لهأ

 يف ُهدوَملا الإ اًرجأ هْيَلَعْر لأم ال َلُق# تلزن امل :لاق سابع نبا نع يمثيهلا ىورو

 ٌلع» :لاق ؟مهتّدوم انيلع تبجو نيذلا ءالؤه كتبارق نَم هللا لوسر اي :اولاق 4ىَيرَقْلا

 ©0.(امهانباو ةمطافو

 ةمايقلا موي هتجرد 4 يبنلا عم ناك ةمطاف بحأ نم

 لوسرل فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقف ءًاضيأ ةبيجع جئاتن عبتتست ةبيجع ةقالع ةّبحملا

 ًارجح ٌبحأ ًالجر َّنأ ولو «ةمايقلا موي انعم ناك انبحأ نم» :لاق هَّنأ هلآو هيلع هللا لص هللا

 «فون اي» يلاكبلا فونل مالسلا هيلع نينمؤملا ريمآأ ثيدح يف ءاجو .«*”(هعم هللا هرشحل

 )١( ةيآلا :ىروشلا ةروس 71.

 . 11/7 :7 مكاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا (؟)

 /1١7:1. يمئيهلل دئاوزلا عمجم (9)

 .5 7١ص :يروباسينلا لاتفلل نيظعاولا ةضور (:)



 ةقيقحلا يفو .«هعم هللا هرشحل ًارجح ٌبحأ ًالجر َّنأ ولو «ةمايقلا موي انعم ناك انبحأ نم

 عيمج يف اهب نمؤي يتلا ميقلل ًافيرعت نّمضتت اهتنأل ,ّبحملا ةّيوه فيرعت نّمضتت ةّبحملا َنإف
 ةقيقح ىلع رّشؤي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنأ يلاتلا ثيدحلا ين دجنو .هدوجو داعبأ

 عم وكلا لب ءبسحف ةعباتملا سيل «بجوتست «اهينباو اهلعبو ةمطاف» هتيب لهأ ةّبحم ّنأ

 !!هتجرد يف هللا لوسر

 ديب ذخأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنأ» :مالّسلا هيلع يلع نع هدانسإب يناربطلا ىور

 يتجرد يف يعم ناك امهَّمأو امهابأو نيذه ٌبحأ نم :لاقف مالّسلا مهيلع نيسحلاو نسحلا
 600 «ةمايقلا موي

 ريهطتلا ةيآ لوزن دنع اهينباو اهلعبو ةمطاف هيلإ مضي يبنلا
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 راهطألا اهينب لكو لب - اهينباو اهلعبو ةمطافل ريدقلا ِّلعلا نم ٌةداهش ريهطتلا ةي

 ققحتت نيحف ءسندو سجر لك نم ةراهطلاو ةمصعلاب - مالسلا مهيلع تيبلا لهأ نم

 نونوكيس مَّنِإَف .مهنع سجرلا باهذإو نينّيعم سانأ ريهطتب ةزجانلا ةّيهإلا ةئيشملا

 - لباقملا يف - مهيداعي نم نوكيسو «هناحبس هللا يضري ام الإ نولعفي ال ءنيموصعم

 هللا لوسر ةفالخب ٌّقحأ وه - ببسلا اذه -موصعملا َّنأ اك .هبضغو هللا طخس دروم

 هلاني ال ملاظلاو ءبونذلا باكتراب ًااظ نوكيس موصعملا ريغ ّنأل ءهلآو هيلع هللا لص

 َنْهَمَتأَف تاَمِلكب ُهُبََميِهاَرْبإ ىَلَتْبا ذو ةفيرشلا ةيآلا يف ميركلا نآرقلا ٌصنب هللا ٌدهع
 ظحالنو ."”4تيِملاظلا ىِدْهَع لاكي ال َلاَق ىَتيَُذ ِمَو َلاَق اماَمِإ ساّئلِل كلِعاَج ىَنإ لاَ

 ١7. 5 ةيآلا :ةرقبلا ةروس (؟)

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت جكإم

 كلش

 لهأ َّنأب ُنايب كلذ يفو «ريخ ىلإ اهّمأب حّرص هنأ عم ءاسكلا تحت مهعم لوخدلا نم اهعنم

 - يبنلا جاوزأ نم ناك ول ىّتح - مهادع ام نأو ةّيهإ ةئيشمب ةرّهطم ةّصاخ ةئف تيبلا

 قايسلا اذه يفو .هتايح يف هاّنبتي يذلا فقوملل ًاعبت فارحنالا وأ ةماقتسالل ضّرعم

 مالسلا |مهيلع ةمطافو اعل اعد هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ ىرخأ ةياور يف ظحالن

 طونحلا تينقادلا قرخأ ةياوربو ظل واذا ايهعم اهي ك رعي 1 فاح تارغدب

 نم ًاثلث مهنم دحاو لك ذخأف ءاهلعبو هتنبا عم ةّنحجلا طونح نم هيلإ ىلاعت هللا هثعب يذلا

 .هتافو دنع هب طنحُيل طونحلا كلذ

 يف هلآو هيلع هللا لص يبنلا عم تنك :تلاق «ةملس َّمأ نع هريسفت يف تارف ىور

 يموق» :لاقف .ةدسلاب نيمئاق نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ّنِلع اذه :مداخلا لاقف «تيبلا

 ةمطاف لّيقف .اولخدف مهل نذأف «ةيحان يف تسلجف تمقف .يتيب لهأ نع يل يحنت

 فدغأ مث .نيريغص نييبص نيسحلاو نسحلا هيلإ ٌمضو .هقنتعاو ًايلع لّبقو ءاهقنتعاو
 :لاق ؟هللا لوسر اي انأ :تلقف .«رانلا ىلإ ال كيلإ مهللا :لاق مث ,ءادوس ةصيمخ مهيلع

 ."""(ريخ ىلع تنأوا

 نم ينثدح :لاق حابر يبأ نب ءاطع نع هدانسإب دنسملاو ةباحصلا لئاضف يف دمحأ ىور

 :ركذت ةملس َّمأ عمس

 (ةريزخ) ةريرح اهيف ةمربب ةمطاف هتتأف اهتيب يف ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ّيْنلا َنأ

 نيسحو نسحو لع ءاجف :تلاق ؛«(ِكينباو ِكَّجوز يل يعدا» :لاقف ؛هيلع اهب تّلخدف
 ناكد ىلع هل ةمانم ىلع وهو (ةريزخلا) ةريرحلا كلت نم نولكأي اوسلجف هيلع اولخدف

 )١( ص تارف ريسفت ١7١.



 ٍبِصْنُيِل هللا ُديرُي امّنإ# ةيآلا هذه لجو ّزع هللا لزنأف ؛ لما هرعت قاانأو :تلاق

 ."”4يهطتْ كحَرهطُيَو ِتْيَبلا لهأ نجيم كحْنَع
 :لاق ّمث ءامّسلا ىلإ اهب ىولأف هدي جرخأ م مث هب مهاّشغف ء ءاسكلا لضف ذخأف :تلاق

 ءالؤه ّمهَّللا ؛ًاريهطت مهرّهطو سجرلا مهنع ٍبِهْدَأف .يتتاحو يتيب لهأ ءالؤه َمهّللا»

 .«ًاريهطت مهرّهطو سجرلا مهنع ٍبِهْذأف .يتّماحو يتيب لهأ

 ِكْنِإ .ريخ ىلإ ِكْنِإ» :لاق ؟هللا لوسر اي مكعم انأو :تلق « «ٌتيبلا يمأر ٌتلخدأف : تلاق

 00( .(ريخ ىلإ

 هللا لضللا ل وسر عقنو انكأ :سيمغ قمر ءاسأ قع كاسكو باو يناعنصلا ىورو

 امههكرشي ال -مالّسلا امهيلع ةمطافو ًايلع ينعي -ةصاخ امل وعدي لزي ملف «هلآو هيلع

 ."0ًادحأ هئاعدب

 موي لاق مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ َّنأ هيف ءاجو «ةدشانملا ثيدح يسوطلا خيشلا ىور

 حورلاب نيبرقملا ةكئالملا عم هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لسغ دحأ مكيف له» :ىروشلا

 مكرتس مكيبن ةروع اورتسا) :نولوقي مهو مهوق عمسأ انأو ةكئالملا يل هبلقف «ناحيرلاو

 .ال :اولاق ؟(ىريغ «(هللا

 هللا لص هللا لوسر ضبق ثيح ةيزعتلاب هيلإ لجو زع هللا ثعب دحأ مكيف لهف» :لاق

 عمسن -لوقي ًالئاقو بابلا ىلع ًاسح انعمس ذإ هيكبت مالّسلا اهيلع ةمطافو هلآو هيلع

 مكبر «هتاكربو هللا ةمحرو تيبلا لهأ مكيلع مالسلا)لوقي وهو هصخش ىرناالو هتوص

 .77" ةيآلا :بازحألا ةروس )١(

 .7509479ح / 797 :5 دمحأ دنسم ؛0944ح / 0417 :؟ ةباحصلا لئاضف (1)

 .717 1:47 قشمد ةنيدم خيرات ؛91787ح / 589 :4 يناعنصلا قازرلا دبعل فنصملا (")

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تمرس سقي ريك رش مصر - مضت جكإم

 لشن

 لك نم ًءازعو «ةبيصم لك نم ًافلخ هللا يف َّنِإ :مكل لوقيو مالسلا مكؤرقي لجو زع

 َّنأو .نوتومي ضرألا لهأ َّنأ اوملعاو «هللا ءازعب اوّرعتف .توف لك نم ًاكردو .كلاه

 نسحلاو ةمطافو تيبلا ينانأو «(هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو «نوقبي ال ءامسلا لهأ

 ؟«يريغ ءاننيب ىجسم هلآو هيلع هللا ىلِص هللا لوسر الإ انل سماخ ال ةعبرأ نيسحلاو

 .ال :اولاق

 لاقف «ةنجلا طونح نم ًاطونح هلآو هيلع هللا لص هللا هاطعأ دحأ مكيف لهف» :لاق مث

 ؟«يريغ ؛(كل ًاثلثو يتنبال ًاثلثو هب ينطتح ًاثلث :ًاثالث اذه مسقأ)هلآو هيلع هللا لص

 ما ال كاولاف

 رضاحو دابريخ امهنأب اهلعبو ةمطاف فصي يبنلا

 هاجت هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بلق يف لمتعت تناك يتلا ةريبكلا ةّبحملا ترّبع

 هيلع هللا لص وهف «ةفلتخم قرطب ىّتش تابسانم يف اهسفن نع ترّبع ءاهلعبو ةبيبحلا هتنبا
 ًءاسك نيعجطضملا اهلعبو هتنبا نود ٌدميف ءسمشلا يف فقي نأ ةفيرشلا هسفنل ىضري هلآو

 .هيلإ سانلا ٌبحأ اههّئأب هلمع لّلعي مث ءامهللظي

 :لاق «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلوم مشاه يبأ نع هدانسإب ريثألا نبا ىور

 هللا لص هللا لوسر نإ .يّمأو يبأ قتعأ وه «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرل ٌدمأ يّمأ تناك

 |مهتيشغ دقو نيعجطضم مالّسلا اهيلع ةمطافو ًايلع دجوف دجسملا نم ءاج هلآو هيلع
 داب ٌّبحأ ًاموق :لاق مث .اهنود هّدمف ,يربيخ ءاسك هيلعو |مهيسأر دنع ماقف .سمشلا

 .-تارم ثاللث - رضاحو

 )١( سلجملا ,5 57ص :ىبموطلا يلامأ 7١.



 000- وأ هج رخأ :لاق

 ءارهزلا لثمي هجاوز ىلع ني نينمؤملا ريمأ طبغي يبنلا

 يملا وقام ايناس قو نقلا وودألا لع ةيبعر هلع لهنا رعو ظف

 انراظنأو - مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ رظن تفلي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ ظحالنو

 ةقيّدص ةجوز يتوأ هنأ اهنمو «هللا لوسر نود ًايلع ءامسلا اهب تّصخ يتلا ايازملا ىلإ - ًاضيأ

 هللا لوسر بقعي مث ؛مالسلا امهيلع نينسحلاك ًادالوأ يتوأ هّنأو «مالسلا اهيلع ءارهزلاك

 لنا لوسو نجت انعمسا لوتشرو هللا لوسو مزن تأ ءيلكلا رباك لبغتلا ذه نأ

 نأ هتيدلاءاش دق ىلاعت هللا نأ ىرخأ تيداحلأ يف نينمؤملا ريمأل حضي لاو ةيلع هللا لص

 .مهءالصأ نم ًءانبأ اوقزرُي نأ ءايبنألا يقابل ىلاعت ءاش |نيب لع بلص نم هدلو نوكي

 هلآو هيلع هللا ٍّلِص هللا لوسر ْنَأ ةّوبنلا فرش يف ديعس يبأ نع ّيربطلا ّبحملا جرخأ

 ؛كلثم انأ َتوأ ملو يلثم ًارهص َتيتوأ :انأ الو دحأ َنمتْوي مل ًاثالث َتيتوأ» :ّلعل لاق

 نم نيسحلاو نسحلا َتيتوأو ؛ةجوز اهلثم تؤأ ملو يتنبا لثم ةقيذدص ةجوز تتيتوأو

 ."”(مكنم انأو ينم مكنكلو ؛|مهلثم يبلص نم تؤأ ملو .كبلص

  ًاثالث تيتوأ «يلع ايا :ٌِلعل لاق هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا َّنأ ءارمحلا يبأ نع يورو

 لو ؛يتنبا لثم ةقيدص تيتوأو .يلثم انأ َّتوأ مو .لثم ًارهص َتيتوأ :انأ الو دحأ َنبتْوي

 .|مهلثم يبلص نم توأ ملو ءكبلَص نم نيسحلاو نسحلا تيتوأو «(ةجوز) اهلثم توأ

 "'.«(مكنم انأو ينم مكنكلو

 .716 :ه ةباغلا دسأ )١(

 .10/7#- ١1/7 :؟ ةرضنلا ضايرلا ()

 .يعفاشلا هللا دبعل بقانملا نع ءال 5 :5 ىشعرملا ديسلل ٌقحلا قاقحإ تاقحلم ()

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق يراصنألا هللا دبع نب رباج نع يلزاغملا نبا ىورو

 نمي دّمحم ةّيّرذ لعج العو ّرع هللا ّنإو هْلُص نم يبن ّلك ةَيّرُد لعج هللا َّنإ' :ملسو هلآو
 (0”.«مالسلا امههيلع بلاط يبأ نب ٍّلع بلَص

 بسنلا نع هيوري مالسلا هيلع قداصلا رفعج نع هدانسإب يمقلا ناذاش نبا ىورو

 ةيرذ لعج ىلاعت هللا َّنِإ) :لاق ِهَّنَأ (ملسو هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر هدج ىلإ ءرهاطلا

 َّنِإو «يتنبا ةمطاف نمو ؛بلاط يبأ نب يلع بلص نم يتيرذ لعجو ءهباص نم يبن لك
 ىلإ مكودبي مهوعبّتاف «نيملاعلا ىلع ميهاربإ لآو ًاحونو مدآ ىفطصا امك مهافطصا هللا

 ًارابك مكملعأو ءًاراغص مكلمجأ مَُّنإف .مهيلع اومّدقتت الو مهومّدقو «ميقتسم طارص

 "”.«ىده باب نم مكوجرخي الو ؛لالض يف مكولخدُيال مَنإَف مهوعبتاف

 هيوبأبو هسفنب هتنبا يدغي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دعب ءارهزلا تيب لخدي ملف «ةداتعملا هتقيرط هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلاخ

 ددع يف حضاو صقن نم اهيف نوملسملا ىناع يتلا ةوزغلا كلت «كوبت ةوزغ نم هتدوع

 ىلع نوجرخي نيملسملا نم ةرشعلا ناك هّنأ ىتح «ماعطلا ةيمك يفو اهنوبكري يتلا لاوجلا

 مهداز ناكو .كلذك هبحاص بكريف لزني مث ةعاس لجرلا بكري مهنيب هنوبقتعي ريعب

 مهعم ام نوجرخي مهنم رفنلا ناكو «ةخنسلا ةلاهإلاو «دودملا رمتلاو ءسوسملا ريعشلا

 مث ءاهمعط دجي ىتح اهكالف رمتلا ذخأ مهدحأ نم عوجلا غلب اذإف «مهنيب تارمتلا نم

 .مهرخآ ىلع ينأي ىتح كلذك ؛ءام نم ةعرج اهيلع برشي مث ءاهصميف هبحاص اهيطعي

 .ةاونلا الإ ةرمتلا نم ىقبي الف

 .57١ح / ١74 ص :ناذاش نبال نينمؤملا ريمأ لئاضف يف ةضورلا (؟)



 دلك

 عجرف «ةبيبحلا هتنبا تيب باب ىلع ًاقّلعم ًارتس هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجو

 تدتراو ديدجلا رتسلا تكته كلذب مالسلا اهيلع ةمطاف تعمس الف ءلخدي ملو هجاردأ

 يف ظحالنو !يّمأو بأ كادف :امل لاقف هللا لوسر ىلع تلخدو ةميدقلا ةيلابلا اهرامطأ

 اهتيب يف تقلأو ًارتس اهباب ىلع تقّلعو اهتعنقم تغبص مالسلا اهيلع ءارهزلا نأ ةياورلا

 هللا كض هللا لوسر لعلو «عرشلل افلا نكي م مالننلا اهيلع اهيبأ مأ هتلعفامو ءاطاسب

 داس داس ناورم دال قيما ةرانلا كلك قا قزإلا نماغرب قالك ن جوت ا وديلع

 هللا لص تفلف ءايندلا ةرارم عّرجتو ةقافلا ىلع ربصلا يف ىلعألا لثملا نوكت نأ (نيملاعلا

 (اهيبأ ّمأ) تكته ام ناعرسو ؛مّلكتي نأ نود نم كلذ ىلإ ةبيبحلا هتنبا رظن هلآو هيلع

 ةثرلا اهسبالمب اهيبأ ىلع تلخد مث «ىلاعت هللا ليبس يف (هتدهأو طاسبلا تعمجو رتسلا

 .هيوبأب اهاذفو كلذب ّرسف «ةميدقلا

 هدهع رخآ ناك جرخ اذإ ناك هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنأ :رمع نبا نع «عفان نع

 ةوزغ نم عجر (ملف .مالّسلا اهيلع ةمطاف هدهع لوأ ناك عجر اذإو مالّسلا اهيلع ةمطاف

 ًارتس اهباب ىلع تقّلعو نارفعزب اهتغبص ةعنقم ترتشا دقو مالّسلا هيلع يلع هعمو كوبت

 .هيف دعقف لزنملا ىتأف عجر هلآو هيلع هللا لص يبنلا كلذ ىأر املف . ًاطاسب اهتيب يف تقلأو

 نإ :لاقف .هربخأف هاتأف ؟يباب نع هّدر ام رظناف بهذا :تلاقف لالب ىلإ تلسرأف

 اهيلع تقلأو هتثدحأ ءيش لكو رتسلا تكتهف .اهربخأو اهاتأف .اذك ثعنص اهتيأر

 0 يّمآو يبأ كادف ءينوكف اذك : لاقف ءاهيلع لخد ىتح ءاجف هربخأف .اهرايطأ تسبلو

 هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناك :لاق ءسبق نب دمحم نع هدانسإب قودصلا خيشلا ىور

 جرخف .ثكملا اهدنع لاطأف ءاهيلع لخدف مالسلا اهيلع ةمطافب أدب رفس نم مدق اذإ

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت يقم

 كلشدجك

 بابل ًارتسو نيطرقو ةدالقو قرو نم نيتكسم مالسلا اهيلع ةمطاف تعنصف رفس يف ةرم
 (هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر مدق املف «(مالسلا امهيلع) اهجوزو اهيبأ مودقل تيبلا

 ءاهدنع هثكم لوطل نوفرصني وأ نوفقيأ نوردي ال بابلا ىلع هباحصأ فقوف اهيلع لخد

 دنع سلج ىتح ههجو يف بضغلا فرع دقو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهيلع جرخف

 ىأر امل هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ لعف نإ هنأ مالسلا اهيلع ةمطاف تنظف «ربنملا

 تعزنو ءاهيتكسمو اهيطرقو اهتدالق تعزنف «رتسلاو نيطرقلاو ةدالقلاو نيتكسملا نم

 هللا لص هل لق» :لوسرلل تلاقو «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هب تثعبف ءرتسلا

 .هربخو هاتأ |ملف .هللا ليبس يف اذه لعجا :لوقتو ؛مالسلا كتنبا كيلع أرقت :هلآو هيلع

 الو دمحم نم ايندلا تسيل - تارم ثالث - اهوبأ اهادف ٌتلعف :هلآو هيلع هللا لص لاق

 ًارفاك اهنم ىقسأ ام ةضوعب حانج ريخلا نم هللا دنع لدعت ايندلا تناك ولو دمحم لآ نم

 ."""اهيلع لخدف ماق مث ؛(ءام ةبرش

 حابص لك اهتيب بابب يبنلا فوقو

 ةرشع وأ رهشأ ةعست لب «ةلماك رهشأ ةتس ةليط ةمطاف تيب بابب هللا لوسر فقو

 هللا بهذأ نيذلا (تيبلا لهأ) مََّنأِب ءارهزلا تيب لهأ ىدانو ريهطتلا ةيآ أرقف ءرهشأ

 نم !؟ةّيلجلا ةحضاولا ةنّيبلا كلتب ضعبلا ىفتكا لهف ؛ًاريهطت مهرهطو سجرلا مهنع
 هراتس بصعتلا اهيلع لدسأ يتلا ةضيرملا ناذآلا َّنأل «يفنلاب باوجلا نوكي نأ نزحملا

 يديس اهينبال وأ اهجوزل وأ نيملاعلا ءاسن ةدّيسل ةبقنم هيف ًائيش عمست نكت مل ضيغبلا

 .ةنجلا لهأ بابش

 )١( ص :قودصلا خيشلا - يلامألا ٠5 ".
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 ًايلع جرخُيف أرجتيو «تيبلا لهأ قيداصم يف لداجيو ضعبلا يرايّي نأ ًاذإ ًابيرغ سيلأ

 ىلإ بصنلاو ضغبلا هدوقي دق لب ,مهعم يبنلا ءاسن لخديف أٌرجتي وأ ,مهنم مالسلا هيلع

 نينمؤملا مآ ةحلس م نأ غم 1؟نهاؤيم ةود ىلا ءاسناف كلزن ئيهطلا يل نأ مغويذأ

 اهلمشتل ءاسكلا تحت لخدت نأ يف تنذأتسا اّنأ نافرطلا اهلقن ةرثاكتم ثيداحأ يف دكؤت

 ريع لإ كنا هان لافو اهات نابع لنا ومر نا رووييتلا ب[

 هيلع هللا لص يبنلا ناك :مالّسلا مهيلع هئابآ نع ءقداصلا نع قودصلا ىور

 دمحلا» :لوقيو مالّسلا امههيلع ةمطافو لع باب ىلع رجف لك عولط دنع فقي هلآو

 دمحب عماس عمس ؛تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا لضفملا معنملا لمجملا نسحملا هلل

 «رانلا حابص نم هللاب ذوعن «رانلا نم هللاب ذوعن ؛اندنع هئالب نسحو هتمعنو هللا

 ٌمكنَع ٍبِهْذُيل هللا ُديِرُيامّنإ# ؟تيبلا لهأ اي ةالصلا ؛رانلا ءاسم نم هللاب ذوعن

 7.7ريهطت كحرهطُيَو تيل لهأ سيل
 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تمدخ :لاق «ءارمحلا يبأ نع هريسفت يف تارف ىور

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرو اهيف كشأ تسلف ةعستلا امأف ؛رهشأ ةرشع وأ رهشأ ةعست

 ذخأيف مالّسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو يلعو ةمطاف باب يتأيف رجفلا عولط نم جرخي

 .(هللا مكمح ري ةالصلا .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا» :لوقيف بابلا يتداضعب

 .(هللا لوسر اي هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو» :نولوقيف :لاق

 ّلْهأ َسْجّيلا ٌمككْنَع ٍبِهْذْيِل هللا ُديِرُي امّنإإ :هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر لوقيف

 ري هك لو ولا
 .77" ةيآلا :بازحألا ةروس )١(

 .نورشعلاو عساتلا سلجملا ١5 ح 88 ص :قودصلا يلامأ (؟)

 . ١77 ص :تارف ريسفت (")

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت مقص

 كلش

 هلآو هيلع هّللا ىلص يبنلا تانبريخ ةمطاف

 ىلإ هبسن ثيدح قالتخا مالسلا هيلع نيدباعلا نيز مامإلا رصع يف ضعبلا لواح
 ىّدصت دقو «مالسلا اهيلع ءارهزلا ردق نم هيف صقتتي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 نل هنأ ًادهع هنم عزتناو قلتخملا ثيدحلا ثّدحم هجاوو رمألا اذهل نيدباعلا نيز مامإلا

 يوارلا اذه نأ ىلإ هون نأ لاجملا اذه يف انمزليو ..ًاديأ ىلتخملا فيدحلا كلذب كدت

 نينمؤملا ريمأ ضخُب ىلع عرعرتو أشن هّنَأو .ةشئاع ناضحأ نيب ىّبرت دق (ريبزلا نب ةورع)
 يناكسإلا رفعج يبأ نع ىور ديدحلا يبأ نبا نأ نيدلا فرش ديسلا لقن دقو .مالسلا هيلع

 يف ةحيبق رابخأ ةياور ىلع نيعباتلا نم ًاموقو ةباحصلا نم ًاموق عضو ةيواعم َّنِإ :لاقو

 يف ٍبغرُي ًالعج كلذ ىلع مهل لعجو «هنم ةءاربلاو هيف نعطلا يضتقت (مالسلا هيلع) يلع

 نمو «ةبعش نب ةريغملاو .صاعلا نب ورمعو «ةريره وبأ مهنم ..هاضرأ ام اوقلتخاف «هلثم
 «ةشئاع ينتثدخ:لاق هثدح ريبزلا نب ةورع نأ :يرهزلا ىور «ريبزلا نب ةورع نيعباتلا

 ناتومي نيذه َّنِإ !ةشئاع اي» :لاقف «يلعو سابعلا لبقأ ذإ هللا لوسر دنع تنك :تلاق

 .«ينيد :لاق وأ ءينلم ريغ ىلع

 يف ةشئاع نع ةورع نع ناثيدح يرهزلا دنع ناك :لاق رمعم نع قازرلا دبع ىورو

 نإ .اهب ملعأ هللا ؟(مهثيدحبو اهب عنصت ام :لاقف ءًاموي |مهنع هتلأسف (مالسلا هيلع) يلع

 (”!هشاه ينب يف اهمهتأل

 نب هللا دبع نب ديزي ينثدح لاق بويأ نب ىيحي نع طسوألا مجعملا يف يناربطلا ىور

 هللا لضاللا لوتسو نأ ةفئاس رع ودرع نع ورع ور ةلادتع ند ورم نع دال نا ةفاسأ

 :لاقف هاتأف نيسح نب يلع كلذ غلبف ؛ّف تبيصأ يتانب ريخ بنيز» :لاق ملسو هلآو هيلع

 ِّنأو اذكو اذك يل نأ بحأ ام :ةورع لاقف !؟«ةمطاف هيف صقتنت كنع ينغلبي ثيدح ام



 دكلكاا
 0# 03 4 ع 3 <

 .'"”ادبأ هب ثدحأ ال نأ ىلع كلف كلذ دعب امأف ءاط وه اقح ةمطاف صقتنا

 نب ةورع نع ريبزلا نب ةورع نب هللا دبع نب رمع نع هدانسإب ريبكلا مجعملا يف ىورو
 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ :ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا جوز ةشئاع نع ريبزلا

 اهرثأ يف اوجرخف «ةنانك نبا وأ ةنانك عم ةكم نم بنيز هتنبا تجرخ ةنيدملا مدق امل ملسو

 اهنطب يف ام تقلأو اهعرص ىتح هحمرب اهريعب نعطي لزي ملف دوسألا نب رابه اهكردأف

 قحأ نحن 0 تلاقف :ةيمأ وكن مشاه ونب اهيف رجتشاو تلّمحتف ًامد تقيرهو

 امل لوقت تناكو ةعيبر نب ةبتع تنب دنه دنع تناكو «صاعلا يبأ مهنبا تحت تناكو اهب

 الأ» :ةثراح نب ديزل ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف !كيبأ ببس يف اذه :دنه

 قلطناف !«هايإ اهطعأف يمتاخ ذخف» :لاق .هللا لوسر اي ىلب :لاقف «؟بنيزب ءيجت قلطنت

 نمل :لاقف .صاعلا يبأل :لاقف ؟ىعرت نمل :لاقف ءًايعار يقل ىتح فطلتي لزي ملف ديز

 ًائيش كيطعأ نأ يف كل له :لاق مث ًائيش هعم راسف .دمحم تنب بنيزل :لاقف ؟منغلا هذه

 همنغ لخدأف يعارلا قلطناو متاخلا هاطعأف .معن :لاق ؟دحأل هركذت الو هايإ اهيطعت

 :لاق ؟هّتكرت نيأف :تلاق .لجر :لاق ؟اذه كاطعأ نَم :تلاقو هتفرعف متاخلا اهاطعأو

 نيب يبكرا :امل لاق هتءاج لف «هيلإ تجرخ ليللا ناك اذإ ىتح تتكسف ؛اذكو اذك ناكمب

 «تتأ ىتح هءارو تبكرو بكرف !يدي نيب تنأ بكرا نكلو ال :تلاق ؛هريعب ىلع يدي

 كلذ غلبف ؛ّف تبيصأ يتانب ريخ يه» :لوقي ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ناكف

 ٌّقح هيف صقنت هثدحت َكّنَأ كنع ينغلب ثيدح ام :لاقف ةورع ىلإ قلطناف «نيسح نب يلع

 ةيطانل ضقتأ ناو: ترهل قرشا نياك نأ بحت اهنا ةوزغلاقف: 16 ةنلطأف

 ار هي فدع ال لإ كلذ تتعب ماو هاه انج

 )١( يناربطلا - طسوألا مجعملا 9: 8١.

 ) )1:7؟ يناربطلا - ريبكلا مجعملا 5771 - 17737 .

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت | جكإم

 د 4ككهك

 مالسلا اهيلع ةمطاف ةلقب ةصق

 ءاضمرلا ٌرح هيمدق نع تنكس ال َحَرَقلا ةلقب هلآو هيلع هللا لص هللا ٌلوسر ّبحأ

 ءاهل ريظن ال ةعفان ةفيرش ةلقب اَّنأ مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ٌقداص دهشو ءاهل اعدو

 مث ؛بيبحلا اهيبأ عاجوأ تنكس اََّئأل مالسلا اهيلع ءارهزلا :لوسرلا ةعضب اهتّبحأو
 ع 2 ع ٍِج

 ةلقبلا»ب ةلقبلا كلت اوّمسف «هتيب لهأل ةوادعلا اوبصنو ٌلوسرلا اوضغبأ سانأ ءاج

 !اقح مهقمحأ |ف «(ءاقمحلا

 مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تعمس :لاق فنحأ نب تارف نع يناشاكلا ضيفلا جرخأ

 اهيلع ةمطاف ةلقب وهو خفرفلا نم عفنأ الو فرشأ ةلقب ضرألا هجو ىلع سيل» :لوقي
 2 1 م

 ةوادعو تيبلا لهأ انل اضغب ءاقمحلا ةلقبلا اهوّمس مه ةيمأ ينب هللا نعل :لاق ّمث مالسلا

 (''.«مالسلا اهيلع ةمطافل

 لوسر ئطو» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع انباحصأ ضعب نع ضيفلا جرخأو

 ءاقمحلا ةلقبلا يهو ةلجرلا ىلع ئطوف .هتقرحأف ءاضمرلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 (7!«اهكربأ ام ةلقب نم لوقيو اهبحي ناكو امل اعدف ءءاضمرلا رح هنع نكسف

 (مالسلا هيلع) هللا دبع بأ نع ,يعخنلا ايركز نب دامح نع نساحملا يف يقربلا ىورو

 ءيش ناك نإ ِهّنإف .ةسيكملا يهف خفرفلاب مكيلع :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق» :لاق
 "”.(يهف لقعلا يف ديزي

 .يناكلا نع اّلقن «4 57 :19 يفاولا )١(

 .يناكلا نع اّلقن «4 5 :19 يفاولا (؟)

 .ل17ح / 011/ :7 يقربلل نساحملا (؟)



 دكلقلا

 مالسلا امهيلع ءارهزلا هتنبا ءاكبل يكبي يبنلا

 يتلا ةججأتملا رعاشملا ةاناعمو .هقبست يتلا تاظحللا ةاساقُم «قارفلا يف ام بعصأ

 قرافُملا ناكو «مالسلا اهيلع ةمطاف لثم ةعوللا يساقُي نم ناك اذإف .اهرانب سفنلا بهلت

 ةعوللا ٌدشأ امو ءقارفلا ُضمأ مف «هلآو هيلع هللا لص نيلسرملاو ءايبنألا دّيس لثم لحارلا

 ديزت ىرخأ ٌرعاشم هتناحيرو هتعضبو لوسرلا نيب قارفلا رعاشم ىلإ انفضأ اذإف !ةفهللاو
 نع ىصقيو ملظيس اهجوز ّنأبو ءاهيبأ دعب ملظتس اهّئأب مالسلا اهيلع ءارهزلا ملعك ّمهلا

 نأ ّيعيبطلا نمف «نودّرشيو نولتقّيس اهءانبأ َنأبو .هللا لوسر ةفالخ يف ٌيعيبطلا هّقح

 رظني ال مالسلا اهيلع ءارهزلا نزح نأ ًانيقي ملعن انَّنَأ ىلع .مظعأ عّجفتلاو ةعوللا نوكت

 اهساسحإ َّنأل «يصخشلا ىوتسملا ىلع ىربك ةراسخ هرابتعاب للجلا باصملا اذه ىلإ

 ةراسخلاب اهساسحإ نم مظعأ سيل نيعملاو يماحلاو بألا نادقفب ةميظعلا اهتراسخب
 نأ اهملع عم «ةّيمالسإلا ةريسملا ةمالس نمضي يذلا يداحلاو دئاقلا نادقفل ىربكلا

 ةّمألا ةدايق يف هبجاو ةسرامت نع دعبُيو هقح نع ىصقُيس ةريسملا كلت ىلع نمتؤملا هّيصو

 ٌمَأ) تناك هلك اذهلو .ةّيمالسإلا ةَّمألا ةايح نم ةبيصعلا ةلحرملا كلت يف نامألا رب وحن

 هتّمأل هنم ةمحرو ءاهب هنم ًةمحر ءاهئاكبل يكبي اهوبأ ناكو ءًاناخس عومدلا فرذت (اهيبأ

 .ىلاعت هللا مصع نم آلإ هدعب قيرطلا بّكنتتس يتلا

 ىلص هللا لوسر ىلع تلخد :لاق يرافغلا رذ يبأ نع هدانسإب يمقلا زازخلا ىور

 .«ةمطاف يتنباب ينتيا رذ ابأ اي» :لاقف «هيف يفوت يذلا هضرم يف ملسو هلآو هيلع هللا

 اهبابلج تسبلف :لاق .كابأ يبيجأ ناوسنلا ةديس اي :تلقو اهيلع تلخدو تمقف :لاق

 هللا لوسر تأر املف «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلخد ىتح تجرخو

 اهئاكبل هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىكبو تكبو هيلع تّبكنا ملسو هلآو هيلع هللا لص

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - رمظك# يقم

 كفك

 ةمولظم يب نيقحلت نم لوأ تنآف ؛كوبأ كادف يكبت ال ةمطاف اي» :لاق مث «هيلإ اهّمضو

 دري نم لّوأ تنأو «نيدلا بابلج لمسو قافنلا ةكيسح يدعب رهظي فوسو «ةبوصغم

 .ئرخأ مظاوميف الماك ءانذووأ دقو .'"”هلوطب ثيدحلا - «ضوحلا يلع

 مالسلا امهيلع اهيبأو ءارهزلا نيب ءانقل رخآ

 ملظيس اهجوز نأو ءرهقتو هدعب ملظّتس اّنأ هتنبا هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ربخأ

 ترد دج عك فس اهانأ ءارهزلا تاز كك «هنؤلفتتس اهدلو نأ اهرخأو نيقثو

 يتلا بئاصملا ةهجاوم نم اهدالوأو اهسفن ىلع ةيشخو «لسرملا اهيبأ ىلع ًانزح اهعومد
 ءارهزلل هتيلست يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ ىرنو .ةّمألا نم مهيلع لاهنتس

 لعج ىلاعت هَّنأو ءايندلا ىلع ةرخآلا محل راتخا دق هتئيشمل دار ال يذلا ىلاعت هللا َّنأب اهرّكذي

 هللا ءايلوأب ىرحأف «توملا نم ّدب ال ناك اذإو .هقلخ عينج ىلع ًارودقم ًارّدق ءانفلاو توملا

 .ناحتمالاو ءالبلا نم مهل هللا هراتخا ام ىلع اوربصي نأ نيفطصملا هدابعو

 يضر يسرافلا نالس تعمس :لاق يلالغلا سيق نب ميلس نع قودصلا خيشلا ىور

 ضبفق يتلا هتضرم يف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدي نيب ًاسلاج تنك :لوقي هنع هلل

 ترج ىتح تكب فعضلا نم اهيبأب ام تأر |ملف مالسلا اهيلع ةمطاف تلخدف ءاهيف

 :تلاق ؟ةمطاف اي كيكبي ام» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر امل لاقف ءاهيدخ ىلع اهعومد

 «ءاكبلاب هللا لوسر انيع تقرورغاف ؛كدعب ةعيضلا يدلوو يسفن ىلع ىشخأ هللا لوسر اي

 هنو ءايندلا ىلع ةرخآلا انل لجو زع هللا راتخا تيب ٌلهأ اَنأ ٍتملع امأ ةمطاف اي :لاق مث

 نم ينراتخاف هعالطإ ضرألا ىلإ علطا ىلاعتو كرابت هللا َّنأو .هقلخ عيمج ىلع ءانفلا مّتح

 )١( راونألا راحب ؛8- 7” ص :ىمقلا زازخلا - رثألا ةيافك 75: /7/8.



 قفا

 يلإ ىحوأو كجوز اهنم راتخاف ةيناث هعالطا ضرألا ىلإ علطا مث ابن ينلعجف هقلخ

 هللا ءايبنأ ريخ كوبأف ؛ىتّمأ ىف ىتفيلخ هلعجأ نأو ءاريزوو ًايلو هذختأو هايإ كجوزأ نأ

 (7.هلوطب ثيدحلا -(«ىلهأ نم يب قحلي نَم َلّوأ ٍتنأو ءءايصوألا ريخ كلعبو .هلسرو

 هدعب نم اهينباو اهلعبو هتنبا بيصيس امل يكبي يبنلا

 يف مئاظعلا بكترتس يتلا هتَّمأ ىلع ىكبو «ةرهاطلا ةرتعلا بئاصم ىلع ٌيبنلا ىكب

 تايآلا نم مغرلا ىلعو ءاهب مهاصوأ يتلا تايصوتلا لك نم مغرلا ىلع «هتيب لهأ ٌقح
 لك نم مهتزاهظب تحرص قتلا «ءالسلا مهيلغ تيبلا لهأ نحيف :تلزن يتلا ةّينآرقلا

 نم اهب ىلاعت هللا مهجرخأ يتلا ةلاسرلا رجأ يه مهتّدوم ْنأ تربتعا يتلاو ءسندو سجر

 .رونلا ىلإ تاملظلا

 ةديصع هل تعنصف ًاموي مالّسلا اهيلع ةمطاف راز هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنأ يور

 نم اوغرف املف .مالّسلا مهيلع نانسحلاو ةمطافو يلعو وه لكآف .هيدي نيب اهتمّدقف رمت نم

 مث كحض مث ؛هدوجس يف ىكب مث .دوجسلا لاطأف هلآو هيلع هللا لص يبنلا دجس «لكألا

 ؟تكحضو تبكبو تدجس ىل !هللا لوسر اي» :مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاقف 00

 دجاس انأو ليئربج طبهف ءًاركش هلل تدجسف كلذب تررس نيعمتجم مكتيأر امل :لاقف

 َّنِإ ؛مهيلع يرجي امب كربخ ِّنِإ :لاقف .معن :تلقف ؟كلهأ عاتجاب تررس كّنِإ :لاقف

 هيلع نينمؤملا ريمأو ءكب قحلي نم لوأ يهو اهقح ملظتو بصغُ مالّسلا اهيلع ةمطاف
 .هقح ذخؤي نأ دعب مسلاب مالّسلا هيلع نسحلا كدلو لتقُيو .دهطضُيو هقح ملظُي مالّسلا

 .«تيكبف «ءابرغلا الإ هنفدي ال ءلتقيو ملظُي مالّسلا هيلع نيسحلا كدلوو

 )١( 17ص :نيدلا لامك 7.

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصررمل سيكو ريكجكرم دقو مسرع - مضت | جكإم

 632 4ك

 .20(كلذب ًاحرف 34 17

 حبصأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاق « سينخ نب ىلعملا نع هيولوق نبا ىورو

 :تلاقف ءاهربخي نأ ىبأف !؟هللا لوسر اي كل ام :تلاقف ءًانيزح ًايكاب ةمطاف هتأرف ًاحابص
 لتقي يتلا ةبرتلاب يناتأ مالسلا هيلع ليئربج َّنِإ :لاقف ؛ينربخت ىتح برشأ الو لكآ ال

 ."”(هتبرت هذهو - مالسلا هيلع نيسحلاب لمحت نكت ملو -دعب هب لمحي م مالغ اهيلع 3 5 و :

 ةمطاف هتنبا ىوس هملكي مل هّللا لوسر نزح اذإ

 يبنلاف «ةميظع ةلزنم هلآو هيلع هللا ىلص اهيبأ بلق يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ةلزنم

 اهّبحي لب «هيدل ةريثألا ةديحولا هتنبا اهّمأ دّرجمل اهّلجيو ءارهزلا بحي ال هلآو هيلع هللا لص
 .نيرخآلاو نيلوألا نم نيملاعلا ءاسن ةدّيس يهف «ىلاعت هللا دنع ةميظعلا اهتاجردل اهّزعيو

 ىلاعت هللا َّنِإ ثيحب ىلاعت هللا دنع لضفلا نم تزاحو اهبقانم يف تقترا يتلا ةديسلا يهو

 هتنبا دهاش اذإ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو .اهبضغل بضغيو اهاضرل ىضري

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوأر ال اهيلإ نوملسملا عزف كلذلو ءاهب حرف ايندلا نم هتناحيرو

 هللا تاولص يبنلا دهز باتك فلؤم نع سوواط نبا ديسلا جرخأ ءًانوزحم ًايكاب هلآو

 :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع ةيآلا هذه تلزن امل :لاق هلآو هيلع

 "7 4موُسْفَم نُجْرْهْنِم باَب لكحل باو ُةعبس ال * َنيِعَمْجَأْدْهدِعْوَمَلمئَهَج اول
 5500000 راب ل يدنا اورد 4 2 ١: ١99 يلاثللا يلاوع )١(

 باط روصنم يبأ خيشلا حابصم نم ًالقن ؛هتجرد هللا عفر ديهشلا طخ نم ًالقن ءيعبجلا يلع نب دمحم خيشلا طخب

 .هارث

550 

 .55- 57 :رجحلا ةروس ('؟)



 د كلقلا

 هب لزن ام نوردي الو .هباحصأ ىكبو ًاديدش ًءاكب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىكب

 هللا لص هللا لوسر ناكو «هملكي نأ هباحصأ نم دحأ عطتسي ملو «مالسلا هيلع ليئربج

 ءيش اهيدي نيبو ةمطاف باب ىلإ هباحصأ ضعب قلطناف ءاهم حرف ةمطاف ىأر اذإ هلآو هيلع

 كيلع مالسلا» :لاقف :لاق .274 ىَفْبَأَو ُرْيَخ هللا َدْنِع امل :لوقتو نحطت يهو ريعش نم

 .(هللا لوسر تنب اي

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تكرت :لاق ؟«كب ءاج ام ؛مالسلا كيلعو» :تلاقف

 !ليئربج هب لزن ام يردأ الو «انيزح ًايكاب

 لزن اهب ينربخي هلعل هللا لوسر ىلإ قلطنأو يبايث لإ مضأ يدي نيب (نم) ٌحنت» :تلاقف

 ًاناكم رشع ىنئاب تطيخ دق ءناقلخ فوص نم ةلمش ةمطاف تسبلف :لاق .«ليئربج هب

 عضوف هنع هللا يضر ناملس اهيلإ رظن مالسلا اهيلع ةمطاف تجرخ املف ءلخنلا فعس نم

 ةئباو ءريرحلاو سدنسلا يفل ىرسكو رصيق َّنِإ (هانزح او) :يداني وهو هسأر ىلع هدي
 تلخد |ملف .لخنلا فعسب ًاناكم رشع ينثاب تطيخ دق فوص نم ةلمش اهيلع دمحم

 .يسابل نم بجعت ناملس َّنإ هللا لوسر ايا :تلاق هللا لوسر ىلع مالسلا اهيلع ةمطاف

 هيلع فلعت ءشبك (كسم) الإ نينس سمخ ذنم يلعلو ي ام ًايبن قحلاب كثعب يذلاوف

 لاق .لخنلا فيل اهوشح مدأ نمل انتقفرم َّنِإو .هانشرتفا ليللا ناك اذإف ءانريعب راهنلاب
 .«قباوسلا ليخلا ين نوكت اهلعل «ةمطاف يتنبا حيو ناملس اي :هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 دقو يكبأ ال فيك» :لاق .؟(كاكبأ يذلا ام .هبأ اي يسفن كتدف هللا لوسر ايا :تلاق

 باب لكل باب ةقتن اهل * نمقحل هتف هاو ناو :«ةيآلا هذبب ليئربج لزن

 .# موُسَفَُم ءنِجمهْنِم
 )١( :صصقلا ةروس  5١ةيآلا :ىروشلا ةروس ؛ 75.

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضيت جكإم

 كلك

 :لاق .«رانلا لخد نمل ليولا مث ليولا» :لوقت يهو اههجو ىلع ةمطاف تطقسف لاق

 مو يدلج اوقزمو يمحل اولكأف يلهأل ًاشبك تنك ينتيل اي :لاقف ناملس كلذ عمسف

 الو باسح يلع نكي ملو رافقلا يف ًارئاط تنك ينتيل اي :رامع لاقو .رانلا ركذب عمسأ

 27 .هلوطب ثيدحلا - باذع

 هضرم 4 هجاوزأ نم هللا لوسرل للحتت ةمطاف

 هيلإ سانلا برقأ َّنِإف «هتابجاو ضعبب مايقلا نع زجعيو ناسنإلا ضرمي نيح

 وأ قح ضيرملا درفلا ةبقر يف مهل ناك نمت راذتعالاب موقيس هب مهالوأو مهّصخأو

 ءاسن نم راذتعالاب موقت مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ ةيلاتلا ةياورلا يف ظحالنو ءنِيد

 :هجاوزأ نيب لّقنتلا يف هلاح هفعسُت ال هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ نم يبتلا

 .نهنم لح يف هنأ اهربخأف
 نيح -فوطت تناك مالّسلا اهيلع ةمطاف َّنأ :هل دانسإب يدقاولا نع يرذالبلا جرخأ

 هيلع هللا لص يبنلا ىلع ّقشي هَّنِإ) :لوقتف هجاوزأ ىلع -هلآو هيلع هللا لص يبنلا ضرم
 ."”لح يف وه :نلقف .(«ٌنكيلع فوطي نأ هلآو

 هللا لوسر ضرم امل :لاق هيبأ نع دعس نب ميهاربإ نع تاقبطلا يف دعس نبا ىورو

 فرطإ نإ هيلع لشي هللا لوسر نإ لزق ناس لغ ةمظاف: فقالع هه قت اقل هتضرف

 27. لح يف وه نلقف «ٌنكيلع

 )١( راونألا راحب ؛؟776ص :ةيقاولا عوردلا 8: "701.

 ) )0فارشألا باسنأ ١:51١6.

 ) )7دعس نبا تاقبط 4/: ١5/4 .



 دكققلا

 كانلأ نيأ هاتبأ اي

 صخش لك هيف يدانيو .تعضرأ اّع ةعضرم لك هيف لهذت «بيهر موي ةمايقلا موي

 مّلس بر» ذئموي يداني هّنإف ههتّمأل ةمحر ىلاعت هللا هثعب يذلا انّيبن الإ ««يسفن يسفن»

 كلذ يف هدجتس نيأ هلآو هيلع هللا لص اهابأ لأست نأ ءاسنلا ةدّيس ىسنت الو .«يتّم مسك

 ءاول تحت ةنجلا اهلخدّيو هتّمأل عفشيس هّنأ ةرملا ولت ةرملا هنم تعمسف ؛بيصعلا مويلا

 فقي مث ءرثوكلا ضوح نم اهيقسي مث «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هلمحي يذلا دمحلا

 ةيابن ينو ءاهمّلسي نأ هّبر وعدي نازيملا ىلع فقي مث ءاهمّلسي نأ هّبر وعدي طارصلا ىلع
 .هتّمأ نع اهبطو اهررش عنميل منهج ريفش دنع فقي فاطملا

 هيلع بلاط يبأ نب يلع نع ءيراصنألا هللا دبع نب رباج نع قودصلا خيشلا ىور
 نيأ «هاتبأ اي» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرل (مالسلا اهيلع) ةمطاف تلاق :لاق «مالسلا

 باب دنع «ةمطاف اي :لاق ؟ربكألا عزفلا مويو ءلاوهألا مويو ,مظعألا فقوملا موي كاقلأ

 .«يبر ىلإ يتّمأل عيفشلا انأو .دمحلا ءاول يعمو «ةنجلا

 :تلاق .يتّمأ يقسأ انأو ضوحلا ىلع ينيقلا :لاق ؟كانه كقلأ مل نإف «هاتبأ اي) :تلاق

 ءيتّمأ مّلس بر :لوقأ مئاق انأو طارصلا ىلع ينيقلا :لاق ؟كانه كقلأ مل نإف هاتبأ اي

 نإف :تلاق .يتتّمأ مّلس بر :لوقأ نازيملا دنع انأو ينيقلا :لاق ؟كانه كقلأ مل نإف :تلاق

 ترشبتساف .يتّمأ نع اهبطو اهررش عنمأ منهج ريفش دنع ينيقلا :لاق ؟كانه كقلأ مل

 ("'.«اهينبو اهلعبو اهيبأ ىلعو اهيلع هللا لص كلذب ةمطاف

 )١( :قودصلا يلامأ ص "0٠/رح١5/577.

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسيل - مضت مقص

 4ك

 كلذل حرفتف هب قحلي نم لَو اهّنأ هتنبا ربخُي يبنلا

 هيلع هللا ىلص اهوبأ اهربخأ ال ًارازغ عومدلا تفرذو مالسلا اهيلع ءارهزلا تكب

 اهربخأ نيح تكبو ههتّمأ رارش لبق نم هدعب ملظتس اََّنأو ءًاكيشو اهقرافيس َّنَأ هلآو

 ام ًانايع ىرت تناك مالسلا اهيلع اَهَأكو .هتّمأ نم دحأ اهنيعُي نأ نود ثيغتستس ان

 ببسب اهؤاكب نوكي نأ تفن (اهيبأ َّمَأ) نكل .قلخلا رارش لبق نم اهتّيرذبو اهب لعفيس

 لاحترا يف ىمظعلا ةبيصملل اهؤاكب لب ءاهقح نم كهتتُيو اهب عنصّيس امو اهتيمولظم
 .اهاوس ةبيصم لك اهءازإ نوبت ةبيصم يهف «نيلسرملاو ءايبنألا متاخ :تانئاكلا دّيس

 يذلا اهيبأ قارف يف ةميظعلا ةراسخلاب تسحأ اََّنأل يكبت مالسلا اهيلع ءارهزلا تناك

 ليبس ىلإ اهليلدو اهدشرمو اهيداه ةّمألا تدقفو .يحولاو ةّوبنلا هليحرب تعطقنا

 .حاجنلاو حالفلا

 هللا ىلص هللا لوسر ترضح امل :لاق «سابعلا نب هللا دبع نع يسوطلا خيشلا ىور

 :لاقف ؟كيكبي ام «هللا لوسر اي :هل ليقف «هتيحل هعومد تلب ىتح ىكب ةافولا هلآو هيلع

 تملظ دقو يتنبا ةمطافب ناك .يدعب نم يتَّمأ رارش مهب عنصت امو ؛يتيرذل يكبأ»

 ةمطاف كلذ تعمسف .يتتَّمأ نم دحأ اهنيعي الف «هاتبأ اي «هاتبأ اي) يدانت يهو يدعب

 :تلاقف .ةينب اي نيكبت ال .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهل لاقف .تكبف (مالسلا اهيلع)

 اي يرشبأ :اهل لاقف .هللا لوسر اي كقارفل يكبأ نكلو كدعب نم يب عنصي امل يكبأ تسل

 ("7.«يتيب لهأ نم يب قحلي نم لوأ كّنإف يب قاحللا ةعرسب دمحم تنب

 |مهيلع بلاط يبأ نب يلع نب رمع نب دمحم نب هللا دبع نب ىيحي نع :راونألا حابصم
 ابأ اي ةجاح كيلإ يل َّنإ» :مالسلا هيلع يلعل مالسلا اهيلع ةمطاف تلاق :لاق مالسلا

 )١( ح/ 88١ص :يسوطلا يلامأ 717/ 18.



 كلها

 قحبو هللاب كددست :تلاقف هلآو هيلع لدغ هللا كوصر تفي اي: قدقت :لاقف: :نسكلا

 يل لاق :تلاقف ًاثيدح كمتكأ ال ّنإف ءرمع الو ركب وبأ ّلع يلصي ال نأ هللا لوسر دمحم

 هركأ تنكف «يتيب لهأ نم يب قحلي نم لوأ كَّنِإ !ةمطاف اي :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ؟اهيلع يلصن ىتح اهجرخت ال مل :الاقو رمعو ركب وبأ هاتأ تضبق ا|ملف :لاق .كءوسأ نأ

 ملف :لاق .ربقأ ةعبس اهوح هلجرب رّوص مث «آليل اهنفد مث .حبصنس الإ انارأ ام :لاقف

 هيلع هللا لص هللا لوسر تنب نفدت نأ ىلع كلمح ام !نسحلا ابأ اي :الاقف هوتأ اوحبصأ

 ("'.يلإ اهدهع كلذ :لاق ؟اهرضحن ملو هلآو

 يف ةمطاف اعد ملسو - هلآو - هيلع هللا لص ّنبنلا َّنأ ةشئاع نع ركاسع نبا ىور

 :ةشئاع تلاق .تكحضف اهل لاق مث ؛هنم تكبف ًالوق اهل لاقف هيف يفوت يذلا هضرم

 نم لوأ كّنِإ :لاق مث ءتيكبف هعجو نم تيم هَّنِإ يل لاق لوقلا لوأ» :تلاقف اهتلأسف

 ("!.«(تكحضف «ةنجلا يف يب قحلي

 هليحر دعبرّبصتلاب هتنبا رمأي هللا لوسر

 ٌّقشت ال نأ مالسلا اهيلع ءارهزلا هتناحيرو هتعضب هلآو هيلع هللا لص هللا ٌلوسر ىصوأ

 رّبصتلا ىلإ اهاعدو ءروبشلاو ليولاب هدقف يف وعدت الو ًاهجو هيلع شمخت الو ًابيج هيلع

 ام كلذ ىلإ فاضي «عزجلا نم ةبيصملا بحاصب قفرأ رّبصتلا َّنأل ءامل هنم ةمحرو اهب ًاقفر

 ىلع ناك اذإ عزجلا َّنأ نم مغرلا ىلع ءرجألا ميظع نم ىلاعت هللا ىلإ ضيوفتلاو رّبصتلل
 ًابطاخت لاق هنأ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع يور دقف ءامومذم الو ًاحيبق نكي مل يبنلا

 َّنِإو ءكيلع الإ حيبقل عزجلا َّنِإو .كنع الإ ٌليمجل ربصلا َّنإ) :هلاحترا دعب هللا لوسر

 )١( راونألا راحب 79: ١17.

 .7060 5١: قشمد ةنيدم خيرات (1)

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت مقص

 كل

 اذه ىلإ ينارحبلا مثيم نبا راشأ دقو .©"0(للجل كدعبو كلبق هَّنِإو ؛ليلجل كب باصملا

 هيلع عزجلاو «هلآو هيلع هللا لص هب ةبيصملا يف ليمج ريغ ربصلا ناك اَنإو) :لاقف ىنعملا
 مزلتسي هب ةبيصملا يف عزجلاف هيف ةودقلاو نيدلا لصأ هلآو هيلع هللا لص هّنأل حيبق ريغ

 وأ ؛هجولا اذه نم حيبق ريغ ناكف هتريسو هننسو هقالخأ ركذ ماودل مزلتسملا هركذت ماود

 هّنإف ربصلا اّمأو ؛هيلع عزجلا نسحتسيف تئاف مظعأ وهو ةميظع ةبيصم هب ةبيصملا نأل
 نانا لهدجا قرير "(ةعنولا | ةع دس دج ره اكن نع ةاقعل ودنا واع لإ كوي
 نم ٌمأتلا ةدشو ةبيصملا مظع نايبل ةيانكلا جرخم جرخ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مالك

 نأو «ةقيقح اليخ سله باصمو ةذقق'لغ يصلا نأ ةاتعم نسيلو«ةنلعللا تاولض هدقق

 ."”ةقيقح ًاحيبق سيل هيلع عزجلا
 ضرع لاقل هيلع لكما لوسو نأ هريفشق قولا تارف غور

 هيعداف كلعب ىلإ يلسرأ «تنأ يّمأو يبأب» :مالّسلا اهيلع ةمطافل هيف ضبق يذلا

 كوعدي :لقف كيبأ ىلإ قلطنا :مالّسلا هيلع نيسحلل مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقف .يل

 نب يلع نينمؤملا ريمأ لبقأف ؛هاعدف مالّسلا هيلع نيسحلا هيلإ قلطناف :لاق .يدج

 اهيلع ةمطافو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع لخد ىتح مالّسلا هيلع بلاط يبأ

 هيلع هللا كص هللا لوسر امل لاقف .هاتبأ اي كبركل هابركاو :لوقت يهو هدنع مالّسلا

 الو .بيجلا هيلع ٌقشُيال يبنلا َّنِإ .ةمطاف اي مويلا دعب كيبأ ىلع برك ال :هلآو

 :ميهاربإ ىلع كوبأ لاق امك يلوق نكلو «ليولاب هيلع ىعدي الو .هجولا هيلع شمخب

 ميهاربإ اي كب اّنإو ءبرلا طخسي ام لوقن الو بلقلا عجوي دقو نانيعلا عمدت)
 .«9ةياورلا - «ًايبن ناكل ميهاربإ شاع ولو :«نونوزحمل

 . 175 :1/9 راونألا راحب ؛597 مقرلا / بطخلا ءال١ :4 «ةدبع دمحم حرش «ةغالبلا جبن )١(

 .715 مقرلا / 97 :0 ينارحبلا مثيم نبال ةغالبلا جبن حرش (؟)

 ."86 :7؟١ يئوخلا هللا بيبح خيشلل ةغالبلا جبن حرش يف ةعاربلا جاهنم :رظنا (9)

 77١. ص تارف ريسفت (:)



 لفل

 اهيبأ نود صاصقلل اهيدلو مدقت تنبلا

 «سانلا قوقح مارتحا يف لثملا ولت لثملا هفقاوم يف هلآو هيلع هللا لص يبنلا برضي

 ّصتقي نأ مهيلع هقحبو هللاب مهفلحتسيو سانلا ىلع مسقُي وهو فقوملا اذه يف هدجنو

 !ةملظم ىبنلا لبق هل تناك نم هنم

 لوسر نع يوقلا عفادملا ةفيرشلا اهتايح لاوط مالسلا اهيلع ءارهزلا تناك دقلو

 يف مالسلا اهيلع اهارنو ءاهسفنب هيدفت نآل ةدعتسم تناكو .هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 نود صاصقلل |هيسفن امّدقي نأ مالسلا |مهيلع نينسحلا اهيدلو نم بلطت فقوملا اذه

 ركل ءاهسفت نم اهيلع زغأ اناك اييدلو نأ كستال و .ةلآو هيلع نأ لص #لا لؤسر اهنذح

 ةلزنم اهلئامت ال هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةلزنم َّنأ ًائيقي ملعت تناك ةرهاطلا ءارهزلا

 ءاهسفنب صاصقلل ىدصتت نأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ناكمإب نكي ملو .هاوس صخش يأ

 لوسر نأ (ليوط ثيدح يف) سابع نب هللا دبعو هللا دبع نب رباج نع يناربطلا ىور
 :لاق هلآو هيلع هللا لص هللا

 وو

 ةملظم يلبق هل تناك نم .مكيلع يقحبو هللاب مكدشانأ !نيملسملا رشاعم

 ىلإ -.ةشاكع :هل لاقي خيش * ماقف .«ةمايقلا يف صاصقلا لبق ينم صتقيلف ةقيلف مقيلف

 هم اكع لاق أ

 .«فارصنالا يف ناكو هيبن رصنو انيلع لجو زع هللا حتف |لف «ةازغ يف كعم تنك

 بيضقلا ٌتعفرف ؛كذخف لّيقأل كنم توندو ةقانلا نع تلزنو كتقان ىتقان تذاح

 ؟ةقانلا برض َتدرأ مأ كنم ًادمع ناكأ يردأ ال «يترصاخ ٌتبرضف

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - |مظك# جكإم

 و

2 

 أ) :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف

 .(قوشمملا بيضقلاب

 مر عا 5

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذه :يداني وهو هسأر ّمأ ىلع هديو دجسملا نم لالب جرخف

 تنب اي :لاقف «مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع بابلا عرقف .هسفن نم صاصقلا يطعي هلآو

 عنصي امو !لالب اي» :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقف .قوشمملا بيضقلا ينيلوان .هللا لوسر

 هيف نع كلفغأ ام «ةمطاف اي :لاقف ؟«ةازغ موي الو ٌجح موي اذه سيلو بيضقلاب يبأ

 صاصقلا يطعيو ايندلا قرافيو نيدلا عّدوي هلآو هيلع هللا ِّلص هللا لوسر َّنِإ ؛كوبأ

 نم ٌصتقي نأ هسفن بّبطي يذلا اذ نم !لالب اي» :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقف .هسفن نم

 ناموقي مالّسلا امهيلع نيسحلاو نسحلل لّقف نذإ !لالب اي ؟هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 .«هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ّصتقي هناعدي الو ءامهنم ٌصتقيف لجرلا اذه ىلإ

 هللا لوسر عفدو «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ بيضقلا عفدو دجسملا لالب لخدف

 .ةجاحلا عضوم هنم انعطتقا دقو ؛"”ثيدحلا - ةشاكع ىلإ بيضقلا هلآو هيلع هللا لص

 هللا نوسر ةايح د ةريخألا تاظحللا

 تاظحل يف مالسلا اهيلع ءارهزلا هتبيبحب قفري هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىرن

 اهتفطاع ريثي ناك مالسلا هيلع بلاط يبأل رعش تيب راركت نع اهفرصيف «ةريخألا هتايح
 ءاينألاة فره نان نأ ترزق ىلا ةييزكلا ةينارقلا ةيكلا ةءازق لإ اهيعئويو اهرخو

 نيحو ءايندلا اوقراف نيذلا لسرلا نم هقبس نم نأشك هلآو هيلع هللا لص ٍدمحم نيلسرملاو

 )١( ريبكلا مجعملا ": 04.
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 تفرذو ًاليوط تكب مالكلا اذه اهعّدوي هللا لوسر َّنأ ىلإ مالسلا اهيلع ءارهزلا تتفتلا

 اهنع ىرسف «هتيب لهأ نم هب قحلي نم لّوَأ اَئأب اهيلإ ّرسأو يبنلا اهمحرف ءاناخس عومدلا

 .دجولا ضعب كلذب

 :هيف ءاج هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو نع ًاثيدح ديفملا خيشلا ىور

 |لف .هدنع رضاح مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأو توملا هرضحو مالسلا هيلع لقث مث)

 اذإف لجو زع هللا رمأ ءاج دقف ,كرجح يف يلع اي يسأر عض» :هل لاق هسفن جورخ برق

 لصو يرمأ لوتو ةلبقلا ىلإ ينهجو مث .كهجو اهب حسماو كديب اهوانتف يسفن تضاف

 هيلع يلع ذخأف ' ؛ىلاعت هللاب نعتساو «يسصر يف ينيراوت ىتح ينقرافت الو «سانلا لّوأ لع

 ههجو يف رظنت مالسلا اهيلع ةمطاف تّبكأف «هيلع يمغأف هرجح يف هعضوف هسأر مالسلا

 :لوقتو يكبتو هبدنتو

 لمارأللةمصع ىماتيلالمث ههجوب ماغلا ىقستسُي ضيبأو

 كمع لوق اذه «ةينب ايا :ليئثض توصب لاقو هينيع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر حتفف

 إف ليلا هيف ني اعلق لوثوالا هيت انو » :قوق ىكلو ةيلوقتاالا هيتاظ وأ

 تندف «هنم وندلاب اهيلإ أموأف ءاليوط تكبف .("”4مكحباَقْعَأ ىَلَعْرْثلَفلا َلُقْؤَأ تاَم
 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ديو مالسلا هيلع ىضق مث ءاههجو هل للب# ًائيش اهيلإ رسأف
 هحسمف ههجو ىلإ اهعفرف ءاهيف هلآو هيلع هللا لص هسفن تضافف هكنح تحت ىنميلا

 ليق هنأ :ةياورلا تءاجف .هرمأ يف رظنلاب لغتشاو هرازإ هيلع دمو هضّمغو ههّجو مث ءاهب
 ام كنع ىرسف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كيلإ ّرسأ يذلا ام :مالسلا اهيلع ةمطافل

 هنو هب ًاقوحل هتيب لهأ لوأ يّئنأ ينربخ هَّنإ) :تلاق ؟هتافوب قلقلاو نزحلا نم هيلع تنك

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس 5 ١5.

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 كلج
 و

 (7.ثيدحلا - «ىنع كلذ ىرسف ؛هكردأ ىتح هدعب يب ةدملا لوطت نل

 توملا كلم عم ءارهزلا مالك

 كونو لعند ايراد مر للا ةكمشلال | ندب ره زبك تلوم كال نأ دفان ندخل عب

 فّلكملا وهو توما كلم نذأتسي .لبق نم نيمألا ٌليئربج مهيلع نذأتسا امك هتيب لهأو هللا

 ضعبلا مجم |نيب ءفرصنيف مالسلا اهيلع ءارهزلا هفرصتف «حاورألا ضبقب ىلاعت هللا نم

 ةعجوم ةّصق يف تيبلا محتقي مث «ىلعألا قيفرلا ىلإ يبنلا لاحترا دّرجمب ءارهزلا تيب ىلع

 .ةدئفألا الل ىمدت

 يبنلا ىلع يمغأ هنأ سابع نبا نع ؛بقانملا يف بوشآر هش نبا نع يسلجملا جرخأ
 بيرغ لجر انأ :لاق ؟اذ نم» :ةمطاف تلاقف «هباب قدف هضرم يف هلآو هيلع هللا لص

 ضما :تباجأف ؟هيلع لوخدلا يف يل نونذأتأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لأسأ تبتأ

 :لاقو بابلا قدف عجر مث ءىضمف ءلوغشم كنع هللا لوسرف «كتجاحل - هللا كمحر -

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر قافأف «ءابرغلل نونذأتأ هللا لوسر ىلع نذأتسي بيرغ
 قررفم اذه :لاق «هللا لوسر اي اال :تلاق ؟اذه نم نيردتأ ةمطاف اي :لاقو هتيشغ نم

 تصمت سقي ريك رش مسجل - رمظك# مقص

 نذأتسي الو «يلبق دحأ ىلع هللاو نذأتسا ام .توملا كلم اذه «تاذللا صغنمو «تاعامجلا

 لخدف هللا كمحر لخدا :تلاقف هل ينذئا هللا ىلع يتماركل يلع نذأتسا ءيدعب دحأ ىلع

 نع ريصلاب يلع ىلإ ّيبنلا ىصوأف هللا لوسر تيب لهأ ىلع مالسلا :لاقو ةفافه حيرك
 هربق لوح لمعي نأو .هلسغبو «هنيد ءاضقبو «نآرقلا عمجبو «ةمطاف ظفحبو ءايندلا

 (9.(نيسحلاو نسحلا ظفحبو ءًاطئاح

 ١:/١41. ديفملل داشرإلا 0 )١(

 .07/ :7 5 راونألا راحب (؟)



 دكا

 اهيلع ىمغيف هصيمق مشتو ءاهيلع ىشغيف ناذألا 2 اهيبأ مسا عمست ةمطاف

 ؛ملظُتو اهّقح بصخُتس نيملاعلا ءاسن ةدّيس ةبيبحلا هتنبا َّنأ قّدصملا ٌقداصلا ريخأ دقل

 اهيلع ءارهزلا تفصو دقلو .نالتقيس اهيدلو نأو دهطضُيو هقح ملظّيس اهجوز نأو

 اهيف لوقت يتلا ةروهشملا اهتايبأب اهيبأ دعب داهطضالاو ملظلا نم تقال ام مالسلا

 !ايلايل نرص مايألا لع تّبص اهتأول ٌبئاصم ًيعَتَبُص

 هنذؤم ناسل ىلع ناذألا يف اهيبأ مسا عمست نيح اهيبأ ةبيبح ىلع ىشغُي نأ بجع الف

 مشت نيح اهيبأ ّمأ ىلع ىشْعُي نأ بجع الو !تتام دق اَّنأ سانلا ٌنظي ىتح ءٌصاخلا

 !هيف هرطع قشنتو اهيبأ صيمق

 نم لالب عنتما هلآو هيلع هللا لص يبنلا ضبق امل هنأ يورو :قودصلا رفعج وبأ لاق

 مالّسلا اهيلع ةمطاف َّنِإو .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر دعب دحأل نّذْؤَأ ال» :لاق «ناذألا

 .«ناذألاب يبأ نَدؤم توص عمسأ نأ يهتشأ نإ :موي تاذ تلاق

 هللا َّلص اهابأ تركذ ««ربكأ هللا ربكأ هللا) :لاق |ملف .ناذألاب ذخأف ءآلالب كلذ غلبف

 تقهش «(هللا لوسر ًادمح ْنأ دهشأ) هلوق ىلإ غلب |لف .ءاكبلا نم كلاهتت ملف هلآو هيلع

 اي كسمأ :لالبل سانلا لاقف .اهيلع يشغو اههجول تطقسو ةقهش مالّسلا اهيلع ةمطاف

 .تتام دق اَّنأ اونظو ءايندلا مالّسلا اهيلع هللا لوسر ةنبا تقراف دقف لالب

 .لعفي ملف ناذألا متي نأ هتلأسو مالّسلا اهيلع ةمطاف تقافأف .هّمتي لو هناذأ عطقف

 «ناذألاب توص ٍتعمس اذإ كسفنب هنيلزنت امم كيلع ىشخأ نإ !ناوسنلا ةديس اي :امل لاق

 .'"”كلذ نع هتفعأف

 .105ح / ١: ١95 هيقفلا هرضحي ال نم )١(

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت يقم

 كلهن

 يف هلآو هيلع هللا لص ّيبنلا تلّسغ» :لاق ؛مالّسلا هيلع يلع نع يسلجملا جرخأو

 ملف ؛اهيلع يشغ هتّمش اذإف .صيمقلا ينرأ :لوقت مالّسلا اهيلع ةمطاف تناكف .هصيمق

 ."0(هتبيغ كلذ ثيأر

 اهئاكب نم ةنيدملا لهأ ىذأتي ىتح اهيبأ ىلع يكبت ءارهزلا

 !؟اهئاكب نم ةنيدملا لهأ ىَّذَأت ثيحب «ءاكبلا اذه لك مالسلا اهيلع ءارهزلا تك اذامل

 ًابيج هيلع ٌّقشت ال نأو رّبصتلاب هللا لوسر اهاصوأ ىلب !؟رّبصتلاب لسرملا اهوبأ اهضوي ملأ

 رومألا هذه نم َاَيأ اهيلع ءارهزلا لعفت ملو ؛ليولاب هيلع وعدت الو ًاهجو هيلع شمخت الو
 نأ :ةحضاو ًةلاسر - لايجألا لك - لايجألا ىلإو ةنيدملا لهأ ىلإ تلصوأ اهّنكل ءطق

 نق هللا لوسو هه ةلامزلا له قرأ نآل ءافلطم نم وضل هللا لوسر ناد قف ةبيصملا

 .نيدلا رومأ نم اعيش نوهقفي ال ةّمألا ةدايق ةَفد ىلع نيطّلستملا ّنألو ؛هناكم نع يصقأ

 ركب يبأ ةعيب ماربإ يف ىعسو دهاج يذلا هسفن باّطخلا نب رمع نأ خيراتلا انثّدح دقو

 ضرتعي ال اذامل !(هولتقاف اهلثمل داع نمق ةتلف تناك ركب يبأ ةعيب) َّنأ همف ءلمب فرتعا

 هللا لوسر ةعضب اهب اوهجاو يتلا اهسفن ةوسقلاب هنوهجاوي ال اذامل ؟رمع ةلوقم ىلع ّدحأ

 لئامحب ًادّيقم اهجوزب اوجرخو اهراد باب اوقرحأو اهعلض اورسكو اهتيب اومجاه ثيحب

 !؟ةعيبلل دجسملا ىلإ هب نوري هفيسي

 ًةلاسر ًاراهنو ًاليل لصاوتملا اهتاكبب ةئّدحملا ةميلعلا ةرهاطلا ءارهزلا انيلإ تلصوأ دقل

 ةفد ْنأو .مهدصقم ىلع اهب نوّلدتسي يتلا ًةلصوبلا اوعاضأ ةنيفسلا باكر نأ :ةحضاو

 دق نكلاها ريق طر ودسنلا نلت اف ورق اك ةردلو ذل هربار دياي فعشا ةنيفحلا

 .ملع يل مالّسلا مهيلع تيبلا لهأ نع 775:٠١ قحلا قاقحإ تاقحلم ؛5 ح / 101 :57 راونألا راحب )١(



 كلنا

 سيل نم لك دجسملا يف اهتبطخب ٌتعمسأو «ملاظلل تّدصتو مالسلا اهيلع ةمطاف تضم

 :مهينع ضوشتلرافنألا اكو لع مالسلا يلق ةينمولا مآ مم تناظر يسمن أب

 ممهلاو ةدماخلا رئامضلا ظاقيإ يف اهتاملك عفنت مل نيح ةنيزح ةمومهم اهتيب ىلإ تأفكنا ّمث
 ىلإ ؛ءادهشلا رباقم ىلإ تأجلف «ةريبكلا اهمومه هثبت ًادحأ لوسرلا ةناحير دجت مل .ةنهاولا

 اهونّصح يتلا ةريسملا نأ مهربخت اَّئأكو ءمهروبق دنع يكبت هلاثمأو ةزمح هللا دسأ ربق

 .عايضلاب ةدّدهم مويلا تحضأ دق رفكلا ىوق اهيلع تبلاكت موي مهئامدب

 هللا لوسر ىلع تكبف ةمطاف اّمأ» :مالسلا هيلع قداصلا نع بوشآ رهش نبا جرخأ

 أ اّمِإ .كتاكب ةرثكب انتيذآ :اهل اولاقف .ةنيدملا لهأ ىذأت ىتح يكبت نأ امإو ليللاب يكبت نأ اَم

 .'""(يكبتف ءادهشلا رباقم ىلإ جرخت تناكو «راهنلاب

 اهيبأ ءاثر 4 ءارهزلا تايبأ

 ىرثلا قابطأ تحت بّيغملل لق

 اَنأول بئاصم يعَتَبص

 دمحم لظب ىمح َتاذ ثنك دق

 يفتاو لبذلل عما موبلاف

 اهليل يف ةيرمق تكب اذإف

 يسنؤم كدعب نزحلا نلعجألف

 دمحأةبرُت مش نم ىلعاذام

 )١( بوشآ رهش نبا - بلاط يبأ لآ بقانم "7: 5 ٠١.

 ايئادنو يتخرص عمست تنك نإ

 ايلايل نرص مايألا ىلع تّبَص

 ايل ّىمح ناكو ميض نم شخأ ال

 ايئادرب يملاظ عفدأو يميض

 ايحابص تيكب نصغ ىلع ًانجش

 ايحاشو كيف عمدلا نلعجألو

 ايلاوغ نامزلا ىدم مشي ال نأ

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضيت مقص

 كلا

 :مالسلا اهيلع الو

 يتلقملدوسلاّت لنك

 تُميلف كدعبءاشنم

 :مالسلا اهيلع ًاضيأ اهو

 تعرسأو انيلإ ايندلا كنسنن كيف

 ةطاسملا كة اتم قنص

 ردنا حخحأ تنك كيلعف

 تعذدوو ليحرلا دجالأ :ثدانو

 :اهب تلثمتو ًاتايبأ تنمض دقو مالسلا اهيلع اهو

 هلظب ذولأ ًالبج يل تنك دق

 ل .كترعت ام عت راهن تيك لق

 هَّنأ ملعأو يفرط نم ٌضغأو

 ارزعلا ينملسأف هتينم ترضح

 هحانج شير لع بارغلا رشن

 يدتغيو حوري نم بجعأل بِ

 يقتأو ليلذلل عضخأ مويلاف

 اهب ًانجش ةيرمق تكب اذإو

 )١( بلاط يبأ لآ بقانم ١:5١94.

 هك درجأل ينملست مويلاف

 يحانج شيري نم كدعب مويلاو

 يحالسو يسراوف ريخ تامدق

 يحاوج نونملا بير تنكمتو

 حامروهفويس نيب تللظف

 حاورو هروكب نيب تولاو

 حارلاب يملاظ عضأو يلذ

 7"2ىحابصم ىفطنا دق ىبنلا تام



 كلما

 لسرملا اهيبأ ةزانج ىلع يلصت ةرهاطلا لوتبلا

 قو ةلازعيلعاشا لضصاشا لؤسو ]سميره الغ فيتا :لاق لا سدافلا نا لسورغ

 ًاوضع هنم بّلقي نأ ديري ال هنأ هنع ربخأو مالّسلا هيلع يلع ريغ هلسغي ال نأ ىصوأ ناك

 نم» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرل مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاق دقو .هل بلق الإ

 .«ليئربج :لاق ؟هللا لوسر اي كلسغ ىلع يننيعي
 مهيلع ًائيسحو ًانسعو ةمطافو دادقملاو رذ ابأ لخدأو ينلخدأ هنفكو هلّسغ الف

 ليئربج ذخأ دق «ملعت ال ةرجحلا يف ةشئاعو «هيلع ىلصو هفلخ انففصو مّدقتف .مالّسلا

 مل ىتح نوجرخيو نولصيف راصنألا نم ةرشعو نيرجاهملا نم ةرشع لخدأ مث .اهرصبب

 .©"0هيلع لص الإ راصنألاو نيرجاهملا نم دحأ قبي

 اهيبأ ىلع ءارهزلا حون

 «قدصلا دامتعا عم لئاضفلا دادعتو ءنسحلا مالكلاب حونلا زوجي :يناثلا ديهشلا لاق

 ىلإ «هاتبأ اي !هاندأ ام هبر نم هاتبأ ايا :اهوق يف هتلعف مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف َّنأل

 .«هاعد ًاَّبر باجأ .هاتبأ اي .هاعنأ ليئربج

 .اهينيع ىلع اهتعضوف «هلآو هيلع هللا ىلص هربق بارت نم ةضبق تذخأ اَّنَأ :يورو

 :لوقت تدشنأو

 ايلاوغ نامزلا ىدم مشي ال نأ دمحأةبرتٌمش نم ىلعاذام

 ايلايل نرص مايألا ىلع تّبص اَنأولٌبئاصم َنَعَتَبَص

 .5ح/ 507:75 راونألا راحب ؛١:7١٠١ جاجتحالا )١(

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت مقص

 د هقظوك

 (3'.ةزمح ىلع حونلاب هلآو هيلع هللا لص هرمأ نم قبس املو

 يف هل بدني نأ ىصوأ مالسلا هيلع رقابلا نأ هيوباب نبا نع يبسلجملا جرخأو

 سأب ال” :لاقف ةحئانلا رجأ نع مالسلا هيلع قداصلا لئسو ؛نينس رشع مساوملا

 (0 (ًاقدص تلاق اذإ ةحئانلا

 : ةصلختسملا سوردلا

 نأش نورغصتسي سانلا ناك رصع يف ةريبك ةيانع ءارهزلا هتنبا هللا لوسر ىلوأ -

 الاب ردن اذ مهدعلا ةاكوء امي وبكل نقاراع ينحت ج نودع لياقف: ىنألا

 اّنع ًاّبلك فلتخت ةصاخ ةلماعم هتنبا لماعي يبنلا ناكو .ميظك وهو ًادوسم ههجو لظ

 «ةلماعملا كلت نم مهتشهد ةباحصلا ضعب ىدبأ دقو ءرصعلا كلذ ّلهأ هيلع فراعت

 .هبلق ةوسق ىلع ّيبنلا همالف ءّطق مهنم ًادحأ لَّبقُي ل دالوأ ةرشع هيدل َّنأب مهّضعب لاقو

 اهطوحيو هتنبا ليبقت رثكُي ناكو «هناكم يف اهسلجتو هيلع تلبقأ اذإ هتنبال موقي ّيبنلا ناكو

 يع حسحب ناك هلآوديلع هللا لص ّىنلا نأ نيَسلاو خيراوتلا انل تلقت دقو ؛هئانخي

 .اهئاكبل يكبي ناك لب ءامل ةمحر تكب اذإ ءارهزلا

 :تجّوزت امدنعو تربك امدنع ًادبأ لقت مل هتتبال هللا لوسر ةّبح نأ خيراوتلا انثدحتو -

 .هجاوزأ لبق اهب أدب هرفس نم داع نإف ءعّدوي نم رخآ اهعّدو رفسلا دارأ اذإ ناك هَّنأو

 اعلا نع قرف بأ ابيار 040 وسر رج ةيداع اههاس لق و كان كوتيد ا عاعشو

 )١( راونألا راحب ؛؟١٠١"”ص :داّؤفلا نكسم 1/4: ١١5 .

 راونألا راحب (؟) 1/9: ١١5.



 >ظقلا

 ةالصلل اهيدانيف عست روهش ةليط حابص لك هتنبا بابب فقي هاندهاشو .ّبرلا يضرتو
 .اهينباو اهجوز نآشو اهنأش يف ةلزانلا ريهطتلا ةيآ ولتي مث

 راها توجستنا نو رشا انهع ناهس نووس نوسنكا تآلا نفوس

 عدصني نأ ةبيبحلا هتتبال ىبأيو .هتيع عمدتو هُداؤف نزحي نأ لّضفيف «هتنبا نبا تومي

 .اهدلو نادقفل اهبلق

 يهو اهانيأرو ءشيرق راك ةاتع مامأ اهيبأ نع عفادت تنبلا اندهاش لباقملا يفو -

 لوسر ضّوعت ءارهزلا انيأرو «هبورح سرشأ يف ةفزانلا هحارج دّمضتو هبناج ىلإ فقت

 ٌّمَأ)ب ةريبكلا اهتّبحمو اهنانحل اهبقل ىتح .هرافظأ ةموعن ذنم هتقراف يتلا ملا نانح نع هللا

 يهو اهانيأرو .هجاوزأ نم هل لّدحتتف هضرم دنع هئاسن ىلع فوطت اهانيأر امك.(اهيبأ

 لوسر عم ةشاكع ةّصق يف صاصقلا الانيل اهدلاو لدب نيريثألا اهينبا مدقت نأ ةذعتسم

 .فيرشلا هرمع رخاوأ يف تعقو يتلا هللا

 اقوا رس انه اهورش عقلا تلق تكلا يعوق يدلل قادتنا ةنخل ا نإ

 ٠ تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا - ثلاثلا لصفلا ٠ .مهيبأ هاجت دالوألا ىدل ًاصالخإو









 قيملتج

 ؟ةأرملل مالسالا مدق اذام

 ةانمللا ةوربش ف قروب ال ماقيل ةفصحسم ةرروسم ةتبانتلا نألا قكارلا كاف

 لمعت تناكو «نبجلاو فعضلاو ناوهلل الاثم مهرظن يف تحبصأ ىتح «ةيعامتجالا

 هنأش ثروي ءيشك اهيلإ نورظني لب ءاهّذك جتانو اهبعت لصاح روكذلا رداصيف حدكتو

 ىقلأف ماق هوبأ تام اذإ ةيلهاجلا رصع يف ربكألا نبالا ناكو ؛ةيداملا تاكلتمملا نآش

 ةأرملل مّدق مالسإلا ءاج |لف .هتزايح ىلإ تلقتتا اَّنَأ كلذب دصقي «هيبأ ةجوز ىلع هءادر

 نم ساسأ ىلع اهعم لماعت هّنأل ؛ةبلتسملا اهتماركو اهتيمدآ اهيلإ تداعأ ةريبك ةمدخ

 ال ءلجرلا لباقم نازيملا ةفك يف اهعضوو ؛ىلاعت اهقلاخ هايإ اهبهو يذلا يرطفلا ءانبلا

 :ىلاعت لاق ؛ىوقتلاب نوهرم امهنيب لضفلا لب «ةيناسنإلا يف اهيلع هل لضف

 وفرت لابو ايوْعْش ذك ائلعَجَو ىتْنأو ركذ “نم زك ائفّلح نإ سانا اهي ايل
 .”4نكاقتأ هللا َدْنِعْركَمَركَأَنإ

 نينثا نيرصنع نم نوكم عمتجملا َّنأ يهو «ةمهم ةقيقح ىلإ مالسإلا هّبندقل
 ىلإ هّبن مث ."74ىَتْنأَو ركذ نيزك الح اَدإ# ىلاعت لاق «ةأرملاو لجرلا امه
 :: تاق ومموع ناك فارخإ رب ادجلا نين ماتا قرفال نوع ووش وورش

 زكّيِرجَتلو ةَبَيَط ةاّيح نيم مم ْوْهَو ىتأ ؤأ ركذ “نم اًحِلاص َلِيَع نمل
 .74وُلمْعَي اوُاَك ام ٍنَمْحَأْدْهَرْجَأ

 «لمعلاو ةدارإلاب ةايحلا نوؤش ريبدت رمأ يف لجرلاو ةأرملا نيب مالسإلا ىواس دقلو

 .17" ةيآلا :تارجحلا ةروس (؟)

 .41/ ةيآلا :لحنلا ةروس (')

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت يقم

 برشلاو لكألا يف يرشبلا ندبلا هيلإ جاتحي اهب ةدارإلا قلعت ثيح نم نايواستم امَّّأل
 ناكمإب ىحضأف 274 ضْعَب 'نِمْمكحْضْخَب# :ىلاعت لاق دقو «ءاقبلا مزاول نم امهريغو

 لجرلا نأش كلذ يف اهنأش ءامهجاتن كلتمتو لمعلاب لقتست نأو «ةدارإلاب لقتست نأ ةأرملا

 قلاخلا |مهب امهزّيم نينثا نيرمأ يف لجرلا نع ةأرملا زّيم مالسإلا نأ ريغ .امهنيب قرف ريغ نم
 هارت عرنلا وكت اك رتنا ةليمب مف ةررسألا نيركت ءآوق يهنأ رلا نأ [نقذأ يكفل

 رابتعالا اذبب يهو «هئاقب يف يناسنإلا عونلا دمتعي اهيلعو "74: كأُ رح كْواس#

 ام ةأرملا ىلإ ةرظنلا هذهم مالسإلا ىغلأ دقو ؛لجرلا نع اهب زاتمت يتلا ةصاخلا اهماكحأ اهل

 :هنع لصفني مث ةرتف لفطلا هيف شيعي ءاعو دّرجم ةأرملا َّنأ نم ةيلهاجلا نمز ًادئاس ناك

 :ٍيلهاجلا رعاشلا لاق

 انآ تانناللوؤ تاضورتسم“ ةيعوأ سانتا تاهفاانإ

 ريثأت ًاضيأ كلذلو ءروعشلا ةّقرو ةيئبلا ةفاطل ىلع ينبم ةأرملا دوجو َّنأ :يناثلا رمألاو

 نك ليوا نحف اما لوول لاه لاق: اهبنإ ةلوختل يع عللا ففاظرلا ف

 هللا |ولانلاو 1 يقل اهيا بوق اكو ارتدت: جيت ناعترلل غن ىلع
 نم لك اهب موقي يتلا لامعألا َّنأ يأ "74/ًيِلَع رش ٌلكحب ناكح هلل إهِلْضَف نم
 لجبرلا اهب مااتسإلا زةاررسأ كانه دي عميس ىلا لسسشل هلالما ملأ لاو لكرلا

 لجرلا ىلإ كلذ لباقم يف مالسإلا دنسي ثيح «ثرإلا مهس يف هليضفتك ءام ةمكحل

 لباقملا يف - كانهو ؛(*”4ءاَمَّسلا ىَلَع َوُمآوَق لاَجّرلا##:ىلاعت لاق «ةأرملا ةقفن ةيلوؤسم

 ,ال ةيآلا ةءاسنلا 146 ةيآلا :تارمع لآ ةروس (1)

 .73717 ةبآلا :ةرقبلا ةروس (؟)

 .757 ةيآلا :ءاسنلا ةروس (")

 .77 ةيآلا :ءاسنلا ةروس (5)



 شلل

 .اهنع ةقفنلا عضوك «ةأرملا اهب مالسإلا رّيم رومأ

 ةيدابعلا ماكحألا عيمج يف لجرلا كراشت ةأرملاف ةصتخملاو ةكرتشملا ماكحألا يف امأو

 الو ثرإ يف قرف ريغ نم لجرلا هب لقتسي |هيف لقتست نأ اهلف «ةيعاتجالا قوقحلاو
 الإ كلذ ريغو قح نع عافد الو قح ءانتقا الو ملعتو ميلعت الو ةلماعم الو بسك

 اهَّنَأ دراوملا هذه مهأ نمو .لجرلا عابط نع ةفلتخملا اهعابط اهيضتقت ةدودحم دراوم يف

 يف لجرلا مهس فصن اهل َّنأو «لاتقلل يّدصتلا ىلوتت الو ءءاضقلاو ةموكحلا ىلوتت ال

 وأ اهابأ ناك ءاوس «لجرلا ةبقر يف اهتقفن لعج نآب كلذ نع مالسإلا اهضّوعو) ثرإلا

 ىلإ عجري اميف اهجوز عيطت نأ اهيلعو «ةنيزلا عضاوم رتسو باجحلا اهيلع ّنأو ءاهجوز

 .©”(هتناضحو دلولا ةيبرت قح امل َّنأو ءاهنم عتمتلا

 ةأرملاو لجرلا جاوز 4 ةرظن

 موقي يذلا جيوزتلا دئاوف هتّمآل هلآو هيلع هللا لص مركألا لوسرلا حضوأ دقل

 ب يب نمر ةديعبللا ةربألا ليت ةيعاويسن وسع انبلا مضلل تاكا لف

 هتاظحلو رمعلا تاعاس فرص نم امهنيكمتو «ةأرملاو لجرلل يسفنلاو يحورلا نزاوتلا

 َّنأ نّيبو ءجاوزلاب ليجعتلا ىلع هَّمأ هلآو هيلع هللا لص ثحو .ىلاعت هللا ٍيضرُي ام يف

 ةفاحم جيوزتلا كرت نم َّنِإ لب «هجاوز مامأ ًاقئاع نوكي الأ بجي لجرلا دي تاذ قيض

 هلضف نم ينغُيس هنأ ميركلا هنآرق يف لفكت يذلا ىلاعت هللاب نظلا ءاسأ دقف رقفلاو ةليعلا

 "كراع رب يح ملاو كتم مالا ره كت واط لازق لاق يي رتي يذلا نيتفلا

 .©20(ِهِلْضَف “نم هللا مهني ارق اوُيوكحَي نر كصِناَمإَو
 )١( ص :يئابطابطلا ةمالعلل ةرسألاو عمتجملا اياضق :رظنأ 1٠١5 -11١7.

 )١( ةيآلا :رونلا ةروس 757.

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - |مظك# مقص

 4طن

 مظعم دلخ يف رودي مهم رمأ ىلع ءوضلا هلآو هيلع هللا لص مركألا لوسرلا طّلس دقو

 اهنعم اللا تاوقلاورخكلا لييطقا لديزلا عزم انكي زف كوفقتتذق ةازللا نا وياو تالا

 بابلا - لباقملا يف - حتف |نيب ءاهئادأ يف اهيلع قّيض وأ لامعألا ضعب ءادأ نم مالسإلا

 ار ا ا ل ا ا

 هيلع هللا لص حضوأف «تاعامجلاو ةعمجلاو ةيمالسإلا دالبلا روغث ىلع ةطبارملاو ىلاعت

 هللا كهف ان لاق هلا ةدكع ذي سوما: (زكا يطحن أ عفا وي هناين: لاجاراللاو

 ف اهداهج نأ لما ازا مثعت لأ شكو ءرزمألا كلج نقلا لعلاجرلا هب لاك

 نال سلسل نيرو عر عون ود اعاقؤ هزه كفن يذلا عاجلا ةاهتشمال رو اين

 ةأرملا نيب ءنيصبرتملا ءادعألا دض ةيمالسإلا دالبلل ةيجراخلا دودحلا نع عفادي يدنجلا

 ةميمحلا ةيمالسإلا ءاوجألاو ةنينآمطلا اافطألو اهجوزل نّمؤت يتلا ةيعاولا ةملسملا

 .ملسملا عمتجملل ةيلخادلا ةهبجلا نع عفادت اهظفحتو اهسفن نوصت يتلاو «تيبلا لخاد

 رعق يف نوكت نيح اهبر نم ةأرملا هب نوكت ام ىندأ َّنإ مالسلا اهيلع ءاسنلا ةديس لقت ملأ

 مالسإلا ميلاعتب تمزتلا نيح ىلعألا لثملا مالسلا اهيلع ءاسنلا ةديس برضت ملأ !؟اهتيب

 !؟هنم ةعضب اّئأِب لسرلا متاخ اهوبأ اهنع لاق ىتح «نيباجحو ءاسنلا صخي اهيف

 قوقح نع اهعافد لالخ - تلقتناف «ةأرملا ةيرح هتمسأ اهب ةثيدحلا ةيندملا انتءاج ىلب

 ةقلخب ةحيحصلا ةفرعملا مدع ةجيتن طارفإلا ىلإ ةأرملا قح يف طيرفتلا بناج نم - ةأرملا

 ضرعلا رود ىلإ اهب تعفدو ةخوسمم ةروص يف ةأرملا تمدقف «يسفنلا اهبيكرتو ةأرملا

 اَّنأ ىلع اهتفّرعو «ةيداملا فادهألا ةمدخل ةصيخر ةادأ اهتفظوو «يداونلاو ءايزألاو

 سيياقم ىلع لّجبَت تراص يذلا ٌدحلا ىلإ اهردق تصخرأو «ةراثإلاو ةعتملاو ةّذلل ةلآ

 نيعلا تاذ ةيندملا هذه رظنت ملو ؛يداملا اهلامحو اهتنتف ىوتسم ىلع رهتشتو ءاهدسج



 >> هططلا

 طوقس ةجيتنلا تناكو ءاهتزعو اهفرش ىلإ الو اهتمارك ىلإ الو ةأرملا حور ىلإ ةدحاولا
 .كلذل ًاعبت عمتجملا طاطحناو ةأرملا ةميق

 ميقلا ككفتب دّسجتي تاليو نم يرشبلا عمتجملا ىلع ةئيدحلا ةيندملا هتّرج ام َّنِإ

 ةيراجتلا ةعلسلاو ةعاضبلا نود ام ىلإ ةأرملا ةميق طاطحناو «ةيونعملاو ةيقالخألا

 ةيقالخألا دسافملا جاورو ةيلئاعلا ميقلا لامهإ رثأ ىلع ةلئاعلا ىرع ككفتو ؛ةصيخرلا

 رصاوألا ككفتو «جاوزلا نع بابشلا لبق نم ديازتملا ضارعإلاو «ةيعامتتجالاو

 مهل ليعم ال نيذلا عراوشلا لافطأ دادعأ ديازتو «قالطلا تالّدعم عافتراو «ةيلئاعلا
 و

 ةرسآلا ءانب يعادت ببسب قلقلاو ةيسفنلا تابارطضالا لكاشم ديازتو «ليفك الو

 نيئسملاو ةزجعلا رود يف امهرمع ةيقب ناشيعي نادلاولا ىحضأ ثيحب نيدلاولا لامهإ

 .اهنع ىنغتسملا ةكورتملا علسلاب هبشأ

 جيوزتلا ىلع ثحلا

 مالسإلا ىعس يتلا فادهألا نم ةيمالسإلا ةكألا ةاون لثمت يتلا ةملسملا ةرسألا ءانب

 ةيبلتب نمؤي وهف ءًايقطنم ًالماعت عقاولا عم لماعتي نيد مالسإلا َّنأ كلذ ءاهقيقحت ىلإ
 ةقالعلا امل رفويف «ةّيناسنإلا اهتمارك ظفحي راطإ قفو ةاتفلاو ىتفلل ةيرطفلا تاجاحلا

 عمتجم ءانب يف ةكراشملل امهلهؤي يذلا ٌيمفنلا رارقتسالا امهر فويو ءامهطبرت يتلا ةميلسلا

 ينفع لعو يق ذردت يل "ةيناقالا رومألا قة ريبكلا يفاقم كطرف لاو يلم
 .عفنلاو ريخلاب

 دق هيرطنلا كانا هذه وزع كي رعأ ىلا تانج نأ تناقل قد قرتو

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسرب - مضيت عقم

 د كهقه وك

 «بابشلا نيب ىسفنلا رارقتسالا نادقف - رخآ بناج نم - ظحلن اى «تاعمتجملا هذه يف

 - ةسينكلا يف ةريثكلا حئاضفلا ىلإ ةلجاع ةرظن .يعامتجالاو يلئاعلا رارقتسالا مادعناو

 تاجاحلا نع ةسينكلا ضارعإ امل سّسَأ ىتلا ةذاشلا تاقالعلا ىلإو «- لاثملا ليبس ىلع

 جاوزلا عوضوم عم مالسإلا اهب لماعت يتلا ةيعقاولا ةرظنلا قمع ىلع للدت «ةيرطفلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةدحاو ةلوقم انيفكت .رهملا ليلقتو رّكبملا جاوزلا ىلع ثحلاو

 هيلع هللا ىلص هنع هئابآ نع مالسلا هيلع قداصلا مامإلا اهاور جاوزلا ةّيمهأ نايب يف هلآو

 رظن اذإ هّرست ةملسم ٍةجوز نم لضفأ مالسإلا دعب ٌةدئاف ملسم ٌؤرما دافتسا ام» :هلآو

 7 .(هلامو اهسفن ىف اهنع باغ اذإ هظفحتو ءاهرمأ اذإ هعيطتو .اهيلإ

 :لاق مالسلا هيلع رقابلا مامإلا نع هدانسإب قودصلا خيشلا ىورو

 ىلاعت هللا ىلإ ٌبحأ مالسإلا ين ءانب ينب ام :هلآو هيلع هللا لص هللا وسر لاق»

 ."”(جيوزتلا نم

 :لاق هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع هدانسإب قودصلا خيشلا ىورو

 دقف ةليعلا ًةفاخ جيوزتلا كرت نّمو ؛ةجوزب هقليلف َأرّهطم ًارهاط هللا ىقلي نأ هّرس نم

 ."””(لجو زع هللاب نظلا ءاسأ

 ثيدحلا :مالسلا هيلع هللا دبع يبأل تلق :لاق رامع نب قاحسإ نع ينيلكلا ىورو

 ةررمأف ةججاخلا هنلإ اكشف هلآ هيلع هللا لع فلا: ىتأ كانو نأ قع نسانلا ةيوري ئذلا

 .717 ١5: ةعيشلا لئاسو ؛؟١ح / 73717 :5 ينيلكلل يفاكلا )١(

 )١( هيقفلا هرضحي ال نم 17: 7/81

 )*"( :ا" هيقفلا هرضحي ال نم 7/6.



 >كلافلا

 لاقف ؟تارم ثالث هرمأ ىتح جيوزتلاب هرمأف ةجاحلا هيلإ اكشف هاتأ مث «لعفف جيوزتلاب

 (''.«لايعلاو ءاسنلا عم قزرلا :لاق مث ءقح وه (معن)» :مالسلا هيلع هللا دبع وبأ

 لاق» :لاق (مالسلا مهيلع) هتابآ نع «هيبأ نع ءرفعج نب دمحم نع ينيلكلا ىورو
 «لجو زع هللاب هنظ ءاسأ دقف ةليعلا ةفاخم جيوزتلا كرت نم :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 20 .دهِلْضَف نم ُهللا ٌمِهْْغُي اَرَقَف اوُنوكحَي *نإ# :«لوقي لجو زع هللا َّنإ

 ةحلاصلا هلامعأو لجرلا داهج باوث لدعي ةأرملا لعبت نسح باوث

 هسفانتو ةريسملا هذه يف لجرلا كراشتل «ةأرملا هجو يف لماكتلا ليبس مالسإلا قلغَي مل

 ءأشنلا ةيبرتل اهبدنو ؛هللا ليبس يف داهجلا اهنع طقسأ نيحف .تابرقلاو تاجردلا لين يف

 لجرلا داهج لدعي رجألاو باوثلا لينل ًاقيرط اهجوزل ةأرملا لّعبت نسُح لعج َّنإف
 .ةأرملا نود اهب ّصتخا يتلا هلامعأو

 اهَّنَأ «ةيراصنألا ديزي تنب ءاسأ نع «يقهيبلا نع روثتملا ردلا يف يطويسلا جرخأ

 نا م كلا ناب كلاقت ةناحضأ ووو هلسرالا راولعاللا ليا فاست

 برغ الو قرش يف ةنئاك ةأرما نم ام هنأ .ءادفلا كل يسفن ملعأو .كيلإ ءاسنلا ةدفاو

 ءاسنلاو لاجرلا ىلإ قحاب كعب هللا َّنإ :ييأر لثم ىلع ىهو الإ اذه يجرخمب تعمس
 دعاوق «تاروسقم تاروصحم - ءاسنلا رشعم - اّنِإو ءكلسرأ يذلا كهلإبو كب انمآف

 انيلع متلَضُف لاجرلا رشاعم مكّنإو ؛مكدالوأ تالماحو ؛مكتاوهش ىضقمو ؛مكتويب

 كلذ نم لضفأو «جحلا دعب ٌجحلاو «زئانجلا دوهشو ىضرملا ةدايعو «تاعامجلاو ةعمجلاب

 )١( يفاكلا ١ :6/راحة.

 .5ح / 31 :4 يفاكلا (؟)

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مظك# جكإم

22 

 مكل انظفح «ًاطبارم وأ ًارمتعم وأ ًاجاح جرخ اذإ مكنم لجرلا َّنإو ؛هللا ليبس يف داهجلا
 ع 7 0 ع 2 2 5 ع

 له» :لاق مث هلك ههجوب هباحصأ ىلإ ملسو(هلآو) هيلع هللا ىلص ٌيِبنلا تفتلاف ؟هللا

 ام هللا لوسر اي :اولاقفا ؟هذه نم اهنيد رمأ يف اهتلءاسم نم نسحأ طق ةأرما ةلاقم متعمس

 لاق مث ءاهيلإ ملسو(هلآو) هيلع هللا لص يبنلا تفتلاف ءاذه لثم ىلإ يدتبت ةأرما نأ اننظ

 اهجوزل ٌنكادحإ لّعبت نس َّنأ ءاسنلا نم كفلخ نَم ىملعأو ةأرملا اهتيأ ىفرصنا» :امل

 ."0(رّبكتو للهت ىهو ةأرملا تربدأف .هّلك كلذ لدعي هتقفاوم اهعابّتاو .هتاضرم اهبلطو

 تنبلا جاوزل زاجملا نسلا

 ناضمر رهش يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطافب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لع جوزت

 ...روهشملا دمتعملا وه اذهو ءاهسفن ةنسلا نم ةجحلا يذ يف اهب ىنبو «ةيناثلا ةنسلا نم

 ناكو ؛مالسلا امهيلع نينسحلا ةدالو خيرات يف نوفلتخي ِمََّئإَف .كلذ يف مهفالتخال ًاعبتو

 ("".نينس رشع اهجاوز نيح اهرمع

 ىتمف :مالّسلا امهيلع نيسحلا نب يلع مامإلا لأس بيسملا نب ديعس نأ ةياور يف ءاجو
 :لاقف ؟مالّسلا هيلع لع نم مالّسلا اهيلع ةمطاف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جّوز

 .207(نينس عست ذئموي امل ناكو ةنس ةرحملا لعب ةنيدملاب»

 غولبلا نس نسلا كلذ دعو «نينس عستب تنبلا جيوزت ّنس نيبملا عرشلا ددح دقو

 ةياورلا تدرو دقو .ّنسلا اذه نود هتجوزب لخد اذإ ًانماض جوزلا لعجو ؛ّيعرشلا

 )١( :ا/ ركاسع نبال قشمد ةنيدم خيرات ؛؟07١ :7 روثنملا ردلا ريسفت 77077.

 )( لماعلا ىضترم رفعجل يلع مامإلا ةريس نم حيحصلا 7: /.

 ) )9هاك ح / 7” ص يفاكلا ةضور



 دفق

 الف ةريغص يهو ةيراجلا ٌلجرلا جّوزت اذإ» :لاق هنأ مالسلا هيلع قداصلا هللا دبع يبأ نع

 ."7(نينس عست اهل يتأي ىتح اهب لخدي

 دعب الإ نوكي ال ةأرملاب لوخدلا نأ حضاولا نم َنِإ :يرهاوجلا نسح خيشلا لاقو

 زاوجب ةياورلا تحرص دقو ؛«(كلذل ةلباق حبصت ثيحب ًايسنج اهجوضن يأ) اهغولب
 أ مهفيف ءاهلبق لوخدلا زاوج مدعو «نينس عست (تلمكأ يأ) تغلب اذإ لوخدلا

 ."”يعرش غولب وه نينس عست غولبلا

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةلئاع صئاصخ

 ايازملا نم كلتمت يتلا «مالسإلا يف ةيجذومنلا ةلئاعلا يه مالسلا اهيلع ءارهزلا ةلئاع

 - ثحبلاب اهاندرفأ اَّنإو «ةّيمالسإلا لئاوعلل ىلعألا لثملا دّسجت اهلعجي ام صئاصخلاو
 دق ةيناثلا نأ ببسب - همالسو هللا تاولص اهيلع ةجيدخو ميركلا لوسرلا ةلئاع ىوس

 هلآو هيلع هللا ىلص ّيبنلا نم رشابم ٍفارشإو ةياعر تحت تناكو مالسإلا لظ يف تسسأت

 :ةكرابملا ةلئاعلا هذه يف تامسلاو صئاصخلا زربأ يتأي يف صخلنو .يأيس امك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ةطبار برقأ ناكلتمي ةميركلا ةلئاعلا هذه يفرط َّنِإ ١-

 يتلا ةديحولا اََّنَأ امك ءايندلا نم هتناحيرو هتعضبو هتنبا يه مالسلا اهيلع ةمطافف ءهلآو

 وخأف مدلسلا هيلع اهي نسال نما: اما ةووفعلا ءاخبذا الام ىلا لش اهتمودكتا

 ذنم هرزاؤمو هرصان وهو «هبيبرو هّمع نبا وهو - ةريهشلا ةاخاؤملا ةعقاو يف - هللا لوسر

 وهو «هيلع همالسو هللا تاولص فيرشلا هرمع تاظحل رخآ ىلإو مالسإلل لوألا مايألا

 )١( يلماعلا رحلا - (ةيمالسإلا .ط) ةعيشلا لئاسو ١15: 7١.

 رصاعملا هقفلا يف ثوحب (؟) 5: 45.
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 كلج

 .هليحر دعب هرثأ ىفتقاو هتئس ايحأ يذلا هّيصو

 هللا تارت الب قوسو دعب قلفتا فرعا هه ةييركلا"ةلئاعلا هلع: قرط نإ ؟

 تاياور يف (ى هللا لوسر دعب ةيربلا ريخ وه مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأف «هيلع همالسو
 «نيملاعلا ءاسن ةدّيس يه ءارهزلا ةمطاف َّنأ امك «2"”.نيقيرفلا قيرط نم تدرو ةرثاكتم

 نانسحلا امه ةكرابملا ةقنوملا ةرجشلا هذه نم ةقروملا عورفلا َّنإ لب .ةنجلا ءاسن ةدّيس يهو

 .هدلسلا اهياشايسو عرطملا ةهتضلا :ةريجتاللا ريت يدا وةتخلا لهل تاتا ذؤد

 ريمأ ناك دقو «هبادآو هننس لظ يف آشنو «مالسإلا ّلظ يف اعرعرت نيجوزلا ّنِإ -8

 يبنلا ثعُب نيح - تاريدقتلا ربكأ ىلع - نينس رشعلا زواجتي ال ًاعفاي ًايبص نينمؤملا

 كلذلو .روكذلا نم هب قّدصو هللا لوسرب نمآ نم لّوَأ ناكف «هلآو هيلع هللا لص نيمألا

 ىلص يبنلا ةثعب دعب تدلوف مالسلا اهيلع ةمطاف اّمأ ؛(ربكألا قيّدصلا)ب هللا لوسر هبقل

 .هلآو هيلع هللا

 هللا نما ةيطخللا كرد قف اجو رع هللا رقآب فلكس ةكرابملا ةلئاحلا هذه نإ 4

 ىلإ فاضي نضرالا لع اهتارجإ لبف داملا#ق ةنوميملا اهمشارم تقو «ناعتو كراج
 هفارشإو يبنلا ةياعرب تلصح دالوألا ةيبرتو فافزلاو ةبطخلا لحارم عيمج َّنأ كلذ

 ام لكب ًايمالسإ مالسلا |هيلع ٌنلعو ةمطاف جاوز ناك انه نمو «هرماوأل ًاعبتو رشابملا

 كرابملا جاوزلا اذه يف تّلجت دق ةعيفرلا ةيمالسإلا ميقلا عيمج َّنَأ امك «ىنعم نم ةملكلل

 .اهروص جبمأو عورأب

 دقق« ىصخ ذل تايساتم ف ةقيركلا ةلفاعلا هذه اهنك رامز كح نم نق ءاوسلا نأ بن

 تيب باب ثكرتو ءهّمسا اهيف ركذيو عفرُت نأ امل هللا نذأ يتلا تويبلا نم اهتيب تلعج
 .(ةيهلإلا فاطلألاو ةيربلا ريخ) انباتك نم لوألا لصفلا يف اهنع انثدحت )١(



 للا

 هادع ام قالغإب مراصلا يملإلا رمألا لزن نيح دجسملا ىلإ ًاعرشُم ةنوميملا ةلئاعلا هذه

 نم اهيلع ٌثطبهأو «ريثكلا ةينآرقلا تايآلا نم اهقح يف تلزنأو ءباحصألا باوبأ نم

 :ةريسلاو ثيدحلا نيك هتلقاتت ام ةيواشلا فحتلا

 ةيجذومنلا ةلئاعلا هذه ليكشتل ةفلتخملا لحارملا علاطن نيح - ًامازل انيلع ىحضأف

 اندعُب وأ انبرق ىدم يف اننادجو مّكحن نأ - ةيمالسإلا ميلاعتلا ةراصع اهيف تدّسجت يتلا

 نأ يغبني ةمهم ةقيقح ىلإ هّبنن نأ لاجملا اذه يف انتوفي الو .ةليصألا ميلاعتلا كلت نع

 يقيقحلا يلجتلا يه ةميركلا ةلئاعلا هذه َّنأ يهو ءاهنع لفغن الو اننيعأ بصن اهعضن

 ثيداحألا لب - ثيدحلا ريشي كلذ ىلإو ءاهاوس دحأ هغلبي ال يذلا ّيرشبلا لاىكلل

 دعا ان نسافت الفيس لهأ نحن :) هلآو هيلع هللا ىلص ميركلا يبنلا نع - ةرثاكتملا

 لامكلاو نسحلا يلجت مالسلا اهيلع ةمطاف

 هيلع هللا ىلص اهوبأ هب اهفصو امم عدبأو عورأ مالسلا اهيلع ءارهزلل ٌفصو ِتأي م

 ا ا ا داك امش ىبرلا ناك ول» هلآو

 نب مث «(ةمطاف) ناكل ةيرشب ةئيه يف نسحلا دّسجت ول ثيحب «لامجلاو نسحلا تافص

 يف ةكردملا يناعملا نع ثّدحتت لامجلا تافص ْنأل ,كلذ نم مظعأ اهّئأب هلآو هيلع هللا لص

 لامج عم نيعلا روحلا لامج عمجتف (ةّيسنإلا ءاروحلا) اّمأ ءاهزواجتت الو ةيرشبلا لوقعلا

 هللا لوسر تنب ةمطاف نع يّمأ تلأس لاق «كلام نب سنأ نع هدانسإب مكاحلا ىور

 نم جرخ اذإ ًامامغ رفك سمشلا وأ ردبلا ةليل رمقلاك تناك :تلاقف هلآو هيلع هللا لص
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 كلش جك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرب سانلا دشأ نم «دوسأ رعش اهل ةرمح ةبرشم ءاضيب .ءباحسلا

 . يش ةلاو

 :تلاقف هللا لوسر تنب ةمطاف ةفص نع يّمأ تلأس :لاق ءسنأ نع يدنرزلا جرخأو

 ةليل رمقلا اَّنأك «ةرمح ةبرشم ءاضيب «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرب سانلا هبشأ ينب اي

 ايف رفض او ورم رهن انت اما ضوفك ىستقلا [ةاك وأ ردبلا

 (ثيدح يف) هيلع هللا ّلص هللا لوسر لاق :لاق ءسابع نبا نع يمزراوخلا جرخأ

 ءاخسلا ناك ولو ًانَسَح ناكل ًالجر لقعلا ناك ولو .ًايلع ناكل ًالجر ملحلا ناك ول ...»

 يتنبا ةمطاف َّنِإ .مظعأ يه لب ؛ةمطاف ناكل ًاصخش نسحلا ناك ولو ءًائيسُح ناكل ًالجر

 ."(ًامركو ًافرشو ًارصنع ضرألا لهأ ريخ

 مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تعمس :لاق نسحلا نب ديز نع هدانسإب ينيلكلا ىور

 هيلع هللا لص هللا لوسرب ةريسو ةمعط سانلا هبشأ مالسلا هيلع ّنإع ناك» :لوقي

 هيلع لع ناكو :لاق ,محللاو زبخلا سانلا معطيو تيزلاو زبخلا لكأي ناكو .هلآو

 .عقرتو زبختو نجعتو نحطت مالسلا اهيلع ةمطاف تناكو .بطتحيو يقتسي مالسلا

 اهيبأ ىلعو اهيلع هللا لص «ناتدرو اهيتنجو َّنأك ًاهجو سانلا نسحأ نم تناكو

 .'7(نيرهاطلا اهدلوو اهلعبو

 هيلع نيسحلا همع ىلإ بطخ مالسلا هيلع نسحلا نب نسحلا َّنأ يسلجملا جرخأ دقو

 )١(المستدرك 2 2153

 ١18١. ص :نيطمسلا ررد مظن (0)

 .15 ١: يمزراوخلل مالسلا هيلع نيسحلا لتقم (")

 .178 :8 ينيلكلا خيشلا - يفاكلا (5)



 هلق

 ىبحتساف «كيلإ (مهبحأ ينب اي رتخا» :مالسلا هيلع نيسحلا هل لاقف «هيتنبا ىدحإ مالسلا

 ل

 نب نسحلا ضبقو .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب يّمأ ةمطافب ًاهبش امهرثكأ يهف

 هيخأ ىلإ ىصوو ءيح نسحلا نب ديز هوخأو هللا همحر ةنس نوثالثو سمح هلو نيب

 ةمطاف هتجوز تبرض نسحلا نب نسحلا تام املو ؛ةحلط نب دمحم نبا ميهاربإ هّمأ نم

 .راهنلا موصتو ليللا موقت تناكو ًاطاطسف هربق ىلع مالسلا |مهيلع يلع نب نيسحلا تنب

 ."'"(اهامجل نيعلا روح اب هبشت تناكو

 ليللا 4 ةنيدملاريني ةمطاف هجو ءوض

 ثيحب ريني ناك كرابملا اههجو نأ مالسلا اهيلع ةمطافل ءادعألاو ءاقدصألا دهش

 ًارون جاتحي لمع وهو - ليللا يف ةربإلا نمظنيو سبالملا نطخي ةنيدملا ءاسن تناك

 مالس ةرربلا اهؤانبأ دهشو !حابصمب ٌنهادحإ نيعتست نأ نود اههجو ءوض يف - ًايفاك

 رون هرون قوفي ثيحب ءراهنلا يف تارم ثالث رونلاب رهزُي ناك اههجو نأ مهيلع هللا

 ٌرمحتو ةرات ٌرفصتو ةرات ضيبت ةنيدملا تويب تارجح ناردج تناك ثيحبو «سمشلا

 اهيلع هللا مالس اهتيمست يف ّرسلا وه اذهو «مالسلا اهيلع ءارهزلا رون بسح ةثلاث ةرات

 واذ

 يف ليللاب ةربإلا مظننو لزغنو طيخن انك :تلاق «ةشئاع نع ينامرقلا خرؤملا جرخأ

 ."”ةمطاف هجو ءوض

 )١( ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ١737:55.

 قحلا قاقحإ حرش نع اّلقن ؛دادغب ط 87ص :لودلا رابخأ (؟) ج٠١: 7.

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت مقص

 ككضاجك

 لوسر نباي :مالّسلا هيلع هللا دبع يبأل تلق :لاق «نابأ نع للعلا يف قودصلا ىورو

 مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأل رهزت اَّمأل» :لاقف ؟ءارهزلا مالّسلا اهيلع تيّمس مل «هللا

 مهشارف يف سانلاو ةادغلا ةالص اههجو رون رهزي ناك ؛رونلاب تارم ثالث راهنلا يف

 «كلذ نم نوبجعيف «مهناطيح ضيبتف ةنيدملاب مهتارجح ىلإ رونلا كلذ ضايب لخديف

 اهيلع ةمطاف لزنم ىلإ مهلسريف ءاوأر امع هنولأسيف هلآو هيلع هللا لص ّيبنلا نونأيف

 ءاههجو نم اهبارحم نم عطسي رونلاو ٍلصت اهمارحم ين ةدعاق اهوريف اهزنم نوتأيف ؛مالّسلا
 .«مالّسلا اهيلع ةمطاف رون نم ناك هوأر يذلا َّنأ نوملعيف

 لخدتف «ةرفصلاب مالّسلا اهيلع اههجو رون رهز «ةالصلل تبترتو راهنلا فصتتا اذإف

 هلآو هيلع هللا لص ّيبنلا نوتأيف .مهناولأو مهبايث ٌرفصتف سانلا تارجح يف ةرفصلا

 دقو اهمارحم يف ةمئاق اهنوريف «مالّسلا اهيلع ةمطاف لزنم ىلإ مهلسريف ءاوأر اع هنولأسيف

 َّنأ نوملعيف «ةرفصلاب -اهينبو اهلعبو اهيبأ ىلعو اهيلع هللا تاولص-اههجو رون رهز
 .اههجو رون نم ناك اوأر يذلا

 اههجو قرشأف مالّسلا اهيلع ةمطاف هجو ٌرمحا ء.سمشلا تبرغو راهنلا رخآ ناك اذإف

 ٌرمحتو موقلا تارجح اههجو ةرمح لخدت ناكف .لجو زع هلل ًاركشو ًاحرف ةرمح اب

 .كلذ نع هنولأسيو هلآو هيلع هللا لص ّيبنلا نوتأيو كلذ نم نوبجعيف :مهناطيح

 اههجو رونو هدجمتو هللا حبست ةسلاج اهنوريف «مالّسلا اهيلع ةمطاف لزنم ىلإ مهلسريف

 :مالشسلا اهيلع ةمطاف هون وت نم ناك اوأر يذلا نأ كوملعيفةرمتملاب هزي

 انهوجو يف ٍبّلقتي وهف مالّسلا هيلع نيسحلا دلو ىتح اههجو يف رونلا كلذ لزي ملف

 ."0هامإ دعب مامإ تيبلا لهأ انم ةمئآلا يف ةمايقلا موي ىلإ

 .للعلا نع «” ح/ ١١ :57 راونألا راحب ؛؟ ح/ ٠١8:١ عئارشلا للع )١(



 2 هلاك)ا

 مالسلا اهيلع ءارهزلا رطع

 ىلص هللا لوسر نأ يف بجع الف «ةّنجلا ةهكاف نم مالسلا اهيلع ءارهزلا ةفطن تنّوكت

 .اهلّبقو ءارهزلا هتنبا مش ءاهرطع مّسنت ٌبحأو ةنجلا ىلإ قاتشا املك ناك هلآو هيلع هللا

 ىلع دئازلا هٌونح يف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ضرتعت ام ًاريثك ةشئاع تناكو

 !هتنباب بأ يأ طبرت يتلا ةفطاعلا دّرجم ىلإ كلذ يف ًاقوسم ناك هَّنأ ةرّوصتم «ةبيبحلا هتعضب

 نب ىسوم نع هدنسب ةرصبتلاو ةمامإلا فلؤم نع يرونلا ثدحملاو يسلجملا جرخأ

 ةحئار نيعلا روحا ةحئارو ءلجرفسلا ةحئار ءايبنألا ةحئار» :هلآو هيلع هللا لص لاق

 ةحئار مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف يتنبا ةحئارو .درولا ةحئار ةكئالملا ةحئارو .سآلا

 .لجرفسلا ةحئار هنم دجو الإ ًايصو الو ًايبن هللا ثعب الو .درولاو سآلاو لجرفسلا

 20.«مكدالوأ نسحي ؛مكالابُح اومعطأو اهولكف

 كو : ٍ
 ٌتعقاوف اهثلكأف ةّنحلا نم ةّلِجرَفَسِب مالسلا هيلع ليئربج يناتأ ب يرسأ ةليل» :(ملسو

 دجأف ةمطاف ةَّبقر ٌتممَش ةّنجلا ةحئار ىلإ ٌتقتشا اذإ ثنكف «ةمطافب تّقلعَف ةجيدخ

 (7.(ةنجلا ةحئار

 املك كارأ يلام هللا لوسر اي :تلاق ةشئاع نع يفوكلا ناميلس نب دمحم ىورو
 و 7 ع 031

 ىلإ ب ىرسأ امل ةشئاع اي» :لاق ؟السع كقعلت وأ ًالسع اهقعلت كئأك ةمطاف تلبق

 .7ا/1/ :57 راونألا راحب ؛575 ١: يرونلا ثدحملل لئاسولا كردتسم )١(

 .70 5 ح/ 78١ :يلزاغملا نبال مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع بقانم )١(
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 ناك نأ ذ يبلص يف رون تراصف اهتلكأف ةحافت ينلوانف ةنجلا ليئربج ينلخدأ يبر

 مشأ نأ تدرأ اذ إف ةمطاف هنم قلخو رونلا كلذ (ينم) لزن ةجيدخ ىلإ ناك ام ينم

 () «ةمطاف تلبق ةنجلا ةحئار

 هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر ناك :لاق ساّبع نبا نع يلزاغملا نبا ىورو

 ريكتل كن هللا يبن اي :ةشئاع هل تلاقف مالّسلا اهيلع َةَمِطافِل َلْبَقلا ٌرِدكُي (ملسو

 ةليل مالسلا هيلع ليئربج ّنإ) :(ملسو هلآو هيلع هللا لص) نبنلا لاقف ؟ةَمِطاف َلْبَق
 و

 ٌتعقاوف ءيبلُص يف ًءام راصف ةّنجلا رامي عيمج نم ينمعطأو ةّنجلا ينلخدأ يب يرسأ
 رق“

 نم تبصأف ةمطاف ٌتلّبق را لا

 29. «اهتلكأ يتلا رامّشلا مْضِق هق اهتحئار

 مالسلا امهيلع ءارهزلل نينمؤملاريمأ ةبطخ

 لهتسا |ملف) :(مالسإلا ةسيّدق) هباتك يف لوقي يناليملا ينيسحلا دمحم ديسلا بتك

 ءامس يف ًائيشف ًائيش اهرون ًايلاعتم قفألا يف قرشأو ءمالّسلا اهيلع ةمطاف لامج لاله

 ةصيرحلا ةميظعلا ةدلاولا ناضحأ يفو امل يبرملا ميظعلا اهدلاو لظ تحت ةمظعلاو دجملا

 ردبلاك لوألا دقعلا يف تحبصأ ىتح ؛ًءاهيو ًالامجو ًالاىكو ًاقارشإ متتست تذخأ ءاهيلع

 مطاوفلا اهتادل نم تايناغلا جاوز رمعو تايتفلا غولب نس تغلبف .هلاكو همامت ةليل

 ٌنمنود ثمطلا نع ًالوتب تناك لب ءابتادل هارت امّرت ل نإو «تايمشاهلا

 ءءايحلاو ةايحلا راهزأ اهيف تحتفت ءارذع ةعفاي مالّسلا اهيلع ءارهزلا تحبصأ امدنعو

 )١( ح/ ”7١ص :يفوكلل نينمؤملا ريمأ مامالا بقانم /51/1.

 )١( :يلزاغملا نبال مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع بقانم  78٠١ح/ 701.
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 ةقينأو «ءارمح ةليلجو «ءاحيف ةدروو ءءاضيب ةليمجو «ءافيه ةيسنإو «ءاروح ةيسنإ تناكف

 تفرعو .فرشلاو ةفعلاب فارشألا نيب اهمسا عاش «ءامييش ةفيفعو «ءانح ةفوطعو «ءانيع

 ةفيرشلا ةجيدخ اهّمأ مسا تيحأف .فرشلاو لالدلا ىتح اهلك ةديمحلا ةليصألا فاصوألاب

 ترهتشاو برعلا سوؤر نيبًايلاع اهلئاضفب اهيبأ سأر تعفرو «برعلا ةرجاتو فرشلا ّمأ

 .اهقلخو اهقلحت رهاظم يف نانبلاب اهيلإ راشُي تناكو «بدألاب

 بسحلا فرش ىلإ بدألا فرش تعمج ذإ ءاهمآلطو اهءاطخ رتاوتو رثاكت ذئدنعف
 ءءاسنلا ةايح شيعت ال «ءارذعلا ميرم لثم اهلثم مالّسلا اهيلع ةمطاف نكلو ءبسنلاو

 هتملاكمب ةمتهم «هتاجانمب ةلوغشم يهف «ءاعدلاو هلل ةدابعلا بارحم يف فكتعت تناك لب

 .هتدابعو هتعاطبو

 ةنواسلا ةعيررتشلاو ةيطالا ةينلا نأ ديب همام اهاوهذ هاوس نفاه لاعتشا كلذ و

 حاكنلا» :هلآو هيلع هللا لص هلوقل ءال ؤفك وه نمتو قيلي نم جاوزلا اهيلع ضرفت

 ينغلا نوكي لهأ ؟اهمل ؤفكلا وه ىرت اي نمف .«ينم سيلف يتّنس نع بغر نّمف «يتتس
 ماعنألاو ةموسملا ليخلا وأ لاومألاو ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلا هل يذلا يرثلا

 نأ امل اشاحف !!الك ؟فوع نب نمحرلا دبع كلذ نظ امك ؟بسحف امل ًاوفك ءثرحلاو

 شيرق خويشو لئابقلا ءاسؤر نوكي له وأ «ءافكأ كولملا لب ءايرثألاو ءاينغألا اه نوكي
 !الك فلأو ءالك مث ءالك ؟ءافكأ امل راصنألاو نيرجاهملا لاجرو

 لهشي الو قيقذ لاوس اذه ؟ اه قيلي ىذلا نمو ؟ءاوهزلل وفك نوكي قرتااي نمق

 هللا لوسر ٌدرف ءطمنلا كئلوأ نم اهبطخ نم لك ههٌّجوي ناكو «هنيح يف هيلع باوجلا

 .هتبطخ هلآو هيلع هللا لص

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠
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 ًاؤفك سيل هَّنأ فرعف «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هّدرف ةفاحق يبأ نب قيتع اهبطخ

 هنأ عيمجلا فرعف ًاضيأ هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر هّدرف باطخ نب رمع اهبطخ مث .اه

 نامثع جّوز هّنألو امهيتنبب هاجّوز امَّئْأل ةرهاصملا قح امل نأ نانظي اناكو ءاهل ًاؤفك سيل
 ةر.دشأ اضيأ هلآو:ةيلغ هللا لضهللا لوسر هّدرف يرثلا نمحرلا دبع اهبطخو قياس

 وه نمف .ًاضيأ مهّدرف راصنألاو نيرجاهملا بابش نم نوريثكلا اهبطخو ءابئاخ عجرف

 !باوجلا راظتناب لكلاو ؟ىرت اي هتبطخ درت ال يذلا نمو ؟مالّسلا اهيلع ةمطافل ؤفكلا

 يبأ نبا يلع ريغ اهل ؤفك ال نأ نيقيلا ملع ملعي هلآو هيلع هللا َّلِص هللا لوسر ناكو

 .هبيبر وهف ءًاقلخو ًانيدو ًابسنو ًابسحو ًالصأ ةفرعملا قح هايإ هتفرعمل ءمالّسلا هيلع بلاط

 ةغايص هللا ةيانعب هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر اهغاص مث هللا اهعدبأ ةنيمث ةرهوج يلعف

 ئفاكتم فرشلاو دحاو لصألاف .اهيبأ مع نباو اهمع نبا وهو «ةميوق ةميكح ةقيقد

 .مالّسلا اهيلع ةمطاف ىبر (ى يبنلا هابر دقف «ةدحاو ةيبرتلاو

 مادقإ نمو «ققحتيل لوبقو باجيإ نم هيف دب ال عرشلاو فرعلا بسح جاوزلا نكل

 :ةميركلل وفكلا بتاج نم ةيطنخو

 ملو .كلذ يف مالّسلا هيلع يلع نم ةرداب لوأ رظتني هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناكف

 يبأ نارمع هيبأل هدقفو همتي مث ءايحلا مث «رهملا ةلائضو ديلا ةلق ىوس كلذ نم ًايلع عنمي

 الف اهيف هللا رمأ رظنتي هلآو هيلع هللا ِّلص يبنلا َّنأب هملع هلك كلذ نم مهألاو ."”بلاط

 !!اذهك ريطخ عضومب فيكف «هنوؤش عيمج يف يملإلا يحولا ىدعتي

 هيلع هللا لص يبنلاو «ةيعقاو ةحلصمو ةيهلإ ةمكح نع الإ نوكي ال يملإلا مكحلاو

 :رظنا .(بلاط يبأ نارمع كّمع ىلع مالسلا) :ةرايزلا يف درو دقو .فانم دبع :ليقو .بلاط يبأ مسا وه نارمع )١(

 .1/89 :91/ راونألا راحب



 هللا

 مكحلاو يملإلا يحولا رود ناحف .ىحوي يحو الإ وه نإ ىوه لا نع قطني ال هلآو

 .ةينابرلا ةئيشملاو ةيواسلا ةمسقلاو ينابرلا ريدقتلاو

 نأ كرماي لا نإ ةلافقهلاو هيلع تلا لئع: ىتتلا لإ ليقرتح طيهاف تاراواشاءاشف

 يف يمثيهلا رجح نبا ةماعلا نم هاورو «ةعيشلاو ةماعلا كلذ ىور .يلع نم ةمطاف جوزت

 مالّسلا اهيلع ءارهزلا ءادعأ سوؤر بيصت ةيوامس ةقعاص ةياورلا هذه ْنِإ ًاقحو

 .'7همالك ىهتنا ؛(اهيلذاخو اهيدساحو

 ءامسلا ل ةمطاف جيوزت ىلوتي ىلاعت هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهش دقف ايداع اهيلع هللا مالس ءاسنلا ةديس جاوز نكي مل
 ع ع ع ريع -

 هتكئالم كلذ ىلع دهشأ ىلاعت هَّنأو ءتاوامس عبس قوف نم هللا لوسر ةنبا نم ًايلع جوز

 رمأي نأ ليئربج رمأ ىلاعت هللا ْنَأ اهتصالخف كرابملا جاوزلا كلذ مسارم اَمأ .نيبّرقملا

 لمحب ىهتنملا ةردسو ىبوط ةرجش رمآي نأو «عبرألا نانجلا نييزتب ةنجلا نزاخ ناوضر

 .ىهتنملا ةردسو ىبوط ةرجش تحت نفقي نأو ٌنيزتي نأ نيعلا روحلا رمأي نأو «للحلاو يلحلا

 ٍلحلا ىبوط ترثن اهنمتأ الف ءحاكنلا ةبطخ بطخي نأ (ةكئالملا بيطخ) ليحار رمأ مث

 .مالسلا مهيلع نينمؤملا ريمأ نم ةمطاف جيوزتب هّيبن ىلاعت هللا رمأ مث ءبيطلاو للحلاو

 َّنِإ» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع هيلامأ يف قودصلا ىور

 .هتاواس عبس قوف نم يتنبا هجّوزو بلاط يبأ نب يلع نيبو ينيب ىخآ ىلاعتو كرابت هللا

 )١( ص :يناليملا ديسلل مالسإلا ةسيدق 4 5.

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠
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 .يبحم هبحم «هنم انأو ينم ٌنلعف «ةفيلخو ًايصو يل هلعجو هتكئالم برقم كلذ ىلع دهشأو

 .27(هتبحمب هللا ىلإ برقنتل ةكئاللملا نإو « ىضغبم هضغبمو

 لوسر لاق :لاق مالسلا هيلع رقابلا رفعج بأ نع «بلغت نب نابأ نع ينيلكلا ىورو

 اهيلع ةمطاف الإ ,.مكجّوزأو مكيف جّوزتأ مكلثم رشب انأ (َّنِإ) :هلآو هيلع هللا لص هللا

 ."””«ءامسلا نم لزن اهجيوزتَّنإف مالسلا
 هيلع لعل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ءيراصنألا بويأ يبأ نع

 ."7(ءامسلا نم كجيوزتب ترمأ» :مالسلا

 ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا دنع تنك :لاق ءسنأ نع يربطلا بحملا جرخأو

 بحاص دنع نم ليئربج هب ينءاج ام يردتأ ءسنأ اي» :لاق هنع يّرُس اًلف .يحولا هيشغف

 .*”(ّلع نم ةمطاف عقر نأ ينرمأ هللا َّنِإ) :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :لاق «؟شرعلا

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ٌتعمس :لاق .دوعسم نب هللادبع نع يناربطلا ىورو

 .”(تلعفف لع نم ةمطاف ورا نأ ينرمأ هللا َّنِإ) :لوقي

 نوك ىلإ نيدنتسم «مالسلا اهيلع ءارهزلا ةبطخل اومّدقت دق باحصألا ضعب نأ ىرنو

 ىلص هللا لوسر مهّدرف ءاذكو اذك رهملا نم نوعفديس مّئأ اولاقو «ةدّيج ةيداملا مهتاناكمإ

 لثم امل ءفكب الإ قيلت ال مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف لثم ْنأل ءًانشخ ًاَدر هلآو هيلع هللا

 .نأشلا اذه يف سنأ نع يربطلا ةياور ًابيرق ركذنسو .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 .91 : 57 يبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؟187ص :قودصلا يلامأ )١(

 .554:0 ينيلكلا خيشلا - يفاكلا (؟)

 .”317ح / 5١٠ ص :نيهاش نبال مالسلا اهيلع ةمطاف لئاضف (*)

 ٠". ص :يربطلا نيدلا بحمل ىبقعلا رئاخذ (5)

 7١. 5 :9 يمثيهلل دئاوزلا عمجمو .70١1ح / 5017 :77 يناربطلل ريبكلا مجعملا (5)



 يبأ نب يلعو يسرافلا نالسو ةملس ّمأ نع اليوط اثيدح بقانملا نع يسلجملا جرخأ

 هيلع نينمؤملا ريمأل لاق هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيف ءاج «مالسلا هيلع بلاط

 ٍنرَّشب ءيّمأو يبأ كادف معن :تلق :مالسلا هيلع ٌّنِلع لاق ؟كرّشبَأ نسحلا ابأ اي :مالسلا

 لوسر يل لاقف .كيلع هللا لص ءرمألا ديشر رئاطلا كرابم «ةبيقنلا نوميم لزت مل كّنإف

 نم ءامسلا يف اهكجّوز دق لجو زع هللا َّنإَف نسحلا ابأ اي رشبأ» :هلآو هيلع هللا لص هللا

 قأيسو .دهاشلا عضوم هنم انعطتقا دقو .-هلوطب ثيدحلا -ضرألا ين كجّوزأ نأ لبق

 يرق ماع

 ءارهزلا ءايح

 هّمذي امم ناسنإلا يف لصاحلا رييغتلا وه ءايحلا نأ ملعاو) :يروجكلا بيطخلا لاق

 نادتحال نجومو ةنسفلا قالغألا لصأو نايآلا نسأر ءايحلاو ءانغ هتوكسيو نئاثلا

 نيد ال هل ءايح ال نَم) ثيدحلا يفف ؛هتياعرو هب مامتهالا يغبنيو .تاهوركملا لب يصاعملا

 ىيحتسا نَم١ :(هلآو هيلع هللا لص) مركألا ّيبنلا لوق لجرلاو ةأرملا يف ءايحلا رايعمو (هل
 رضاه 0 5 0 5 ها

 كرتيو ءالبلا لوطو توملا ركذيلو .ىوح امو نطبلاو ءىعو امو سأرلا ظفحيلف هللا نم

 .(«ايندلا ةايحلا ةنيز

 ؟يّئم ًارارفأ !مدآ اي هللا هادانف ؛مزهماف ةرمثلا لكأ امل مالسلا هيلع مدآ ّنِإ» :تيدخلا فو

 .«كنم ًءايح لب :لاق

 .جاوزألل ةنيزلاو «مراحملل ةنيزلاو «ٌّيبنجألل ةنيزلا :ماسقأ ةثالث ىلع ةنيزلاو .مهل ةنيزلا

 )١( ىسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ”57 : 1175 -11775.

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠
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 كانك

 َتيِدبُي الو# :ىلاعت هلوق ليذ يف رونلا ةروس يف تدرو دودح ثالثلا نم ةدحاو لكلو

 ."4#2اهنمرّهظ ام الإ ُهَتيِز

 نباللو «عرّدلا تحت ام جوزلل» :(ملسو هلآو هيلع هللا لص) ّيبنلا نع نايبلا عمجم يفو

 يورو .«رازإو بابلجو رامحو عرد :باوثأ ةعبرأ مرحم يذ ريغلو ,ءعردلا قوف ام خألاو

 داوسلا لهأو بارعألا سوؤر ىلإ رظنلاب سأب ال» :(مالسلا مهيلع) تيبلا لهأ نع

 اهلقع بولغملاو ةنونجملا ىلإ رظنلا اذكو «َنيهتني ال اومث اذإ ممل ,ةّمذلا لهأو جولعلاو

 ."”(همالك ىهتنا (ىلاعت هللا ءاش نإ انسفنأ رورش نم انظفحي هللاو (ردصلاو رعشلا نم

 «ةدعر سرعلا ةحيبص مالّسلا اهيلع ةمطاف باصأ :لاق هللا دبع نع :ةمقلع نع

 .نيح اصلا نمل ةرخآلا يف هّنإو ايندلا يف ًاديس كتجّوز» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا امل لاقف

 اهرمأو .ًاللحو ًايلح تلمحف نانجلا رجش هللا رمأ يلعب ككلمأ نأ تدرأ امل نإ .ةمطاف اي

 هب رختفا نسحأ وأ هبحاص هنم ذخأ ام رثكأ ًائيش ذئموي هنم ذخأ نمف .ةكئالملا ىلع هترثنف

 .«ةمايقلا موي هبحاص ىلع

 نم لوأ َّنأل ءاسنلا ىلع رختفت مالّسلا اهيلع ةمطاف تناك دقلف :ةملس ّمأ تلاق

 ."'ليئربج اهيلع بطخ

 «ركذت مالّسلا اهيلع هللا لوسر تنب مالّسلا اهيلع ةمطاف تناك :سابع نبا لاق

 نم رمألا عقوتأ» :لاقو هنع ضرعأ الإ هلآو هيلع هللا ّلِص هللا لوسرل دحأ اهركذي الف
 ع هَ

 |مهيلع ةمطافل نينمؤملا ريمأ ةبطخل ضرعتو ثيدحلا-«ىلاعت هللا ىلإ اهرمأ َنِإ .ءامسلا

 )١( ةيآلا :رونلا ةروس 1".

 )١( ةيمطافلا صئاصخلا 55:7 -54.

 ) )7ةمغلا فشك ١:  75717.بلاطلا ةيافك نع



 كلنا

 :هيف ءاجو «مالسلا

 مالّسلا اهيلع ةمطاف اي كتجّوز دق :اهل لاقو مالّسلا اهيلع ةمطاف اعد تيبلا لخد |ملف»

 ةمطاف تكبف .بلاط يبأ نب يلع كمع نبا ؛نيح اصلا نم ةرخآلا يف ِهّنِإو ايندلا يف ًاديس

 .©0ثيدحلا - (هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر قارفلو ءايح مالّسلا اهيلع

 ءاجف «دجسملا يف وهو مالّسلا هيلع يلع ىلإ هلآو هيلع هللا لص لسرأف ...:يبعكلا لاق

 .هسأر ءايحلا ةهج نم قرطم وهو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ مالّسلا هيلع يلع

 ةمطافب يتأت نأ نميأ ٌمأ وأ ةملس ّمأ رمأو «هنيمي نع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هسلجأف

 ؟«يبأ دنع نم» :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاق ءاهيلإ اتتأ الف .هيلإ مالّسلا اهيلع

 فيك ,هاتأوساو» :تلاقو ءايحتسا تكبف .مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع :تلاق

 !؟«هريغ لجر هعمو يبأ دنع رضحأ

 .كجوزو كّمع نبا وه لب .كنم يبنجأب وه سيل «كادف تلعج) :ةملس ّمأ تلاق

 تبّبصت دقو ءاهلايذأ بحست يهو هيلإ اهب تتأ الف .(كيلإ ًابسنو ًاببس سانلا برقأو
 هيلع هللا لص هللا لوسر اهل لاف .ترثعف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ءايحتسا ًاقرع

 فشكو هراسي نع اهسلجأ هيدي نيب تفقو (ًلف.ةرخآلاو ايندلا يف ةرثعلا هللا كلاقأ» :هلآو

 هللا كراب !يلع اي :هلآو هيلع هللا لص لاقف مالّسلا هيلع ٌنِلع اهآر ىتح اههجو نع ءادرلا

 ."”(يلع لعبلا معن !ةمطاف ايو .ةمطاف ةجوزلا معن هللا لوسر ةنبا يف كل

 :لاق «مالّسلا اهيلع ةمطاف جيوزت يف ليوط ثيدح يف سابع نبا نع

 )١( ص :نيقيلا فشك ١960.

 ) )1يبعكلل مالّسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف 7: 4٠0.
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 هيلع ًايلع تأر |لف .تلبقأف مالّسلا اهيلع ةمطافب هلآو هيلع هللا لص خرص مث ...)

 هيلع هللا لص يبنلا قفشأف ءتكبو ترصح هلآو هيلع هللا لص يبنلا بنج ًاسلاج مالّسلا

 (مف؟كيكبي ام» :هلآو هيلع هللا ّلص يبنلا لاقف .هل لام ل ًايلع َّنأل اهؤاكب نوكي نأ هلآو

 يف ًاديس كتجّوز دقل هديب يسفن يذلا ميأو .يلهأ ريخ كل تبصأ دقف .يسفن يف كتولآ

 .20(نيحلاصلا نمل ةرخآلا يف ِهّنإو ايندلا

 |مهيلع ةمطاف ًايلع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر جّوز املا :مالّسلا هيلع هللا دبع يبأ نع

 هنم ريخ يتيب لهأ ين ناك ول هللا وف ؟كيكبي ام :اهل لاقف ,يكبت يهو اهيلع لخد مالّسلا

 تاومسلا تماد ام سمخلا كنع قدصأو كجّوز هللا نكلو كتجّوز انأ امو .كتجّوز

 :(هيف ءاجو «سرعلا ةميلو ليصافت ىلإ قّرطتو ثيدحلا) -«ضرألاو

 «ةملس ّمأ ايا :هلآو هيلع هللا ٍّلص هللا لوسر لاق بورغلل سمشلا تفرصنا اذإ ىتح

 لوسر نم ءايح ًاقرع تبصت دقو ءاهلايذأ بحست يهو اهب تنأف تقلطناف .ةمطاف يّمله

 يف ةرثعلا هللا كلاقأ :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف .ترثعف .هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 .مالّسلا هيلع يلع اهآر ىنح اههجو نع ءادرلا فشك هيدي نيب تفقو |لف.ةرخآلاو ايندلا

 اي .هللا لوسر ةنبا يف كل هللا كراب :لاقو مالّسلا هيلع لع دي ين اهعضوف اهدي ذخأ مث

 ًارمأ اثدحت الو (ىكلزنم ىلإ اقلطنا .يلع لعبلا معن «ةمطاف ايو ؛ةمطاف ةجوزلا معن لع

 .«امكيتآ ىتح

 بناج يف تسلج ىتح اهب تقلطناو ةمطاف ديب تذخأف» :مالّسلا هيلع ٌّنِلع لاق

 ضرألا ىلإ قرطم انأو ينم ًءايح ضرألا ىلإ ةقرطم يهو ءاهبناج يف تسلجو ةفصلا



 دكلطلا

 . 27ثيدحلا -(اهنم ءايح

 يبنلا ىلإ تلبقأ اَّنأ مالّسلا اهيلع ةمطاف ثيدح يفو :(وتر) ةدام يف يديبزلا لاق

 تندف «ةمطاف اي يندا :لاق مث .ةوتر تندف «ةمطاف اي يندا»:امل لاقف «هلآو هيلع هللا لص

 ."”(ةطسبلا ةوترلا :ليقو .ةوطخلا انهيه ةوترلا .ةوتر

 هاجت اهتكرح يف مالسلا اهيلع ءارهزلل راصقلا تاوطخلا هذه ْنأ حضاولا نم :لوقأ

 .مالسلا اهيلع اهارتعا يذلا ءايحلا نع ريبعت نيحلا كلذ يف اهيبأ

 مالسلا هيلع نيسحلا نب يلع نع «يرهزلا نع ىور راونألا راحب يف يبسلجملا جرخأ

 هنيقلت نيأ تلأس ايف كابأ تلأس» :(مالسلا امهيلع) ةمطافل بلاط يبأ نب يلع لاق :لاق

 :لاق ؟انهه كدجأ مل نإ :تلق ضوحلا دنع ينيبلطا :يل لاق ءمعن :تلاق ؟ةمايقلا موي

 لهأ ةبأ اي :تلقف :ةمطاف تلاق «يريغ هب لظتسي نلو بر شرعب ًالظتسم اذإ ينيدجت

 ةنايرع تنأو معن :لاق ؟ةنايرع انأو :تلقف «ةينب اي معن :لاقف ؟ةارع ةمايقلا موي ايندلا

 هاتأوس او :هل تلقف :(مالسلا اهيلع) ةمطاف تلاق .دحأ ىلإ دحأ هيف تفتلي ال هّنأو

 هيلع نيمألا حورلا ليئربج يلع طبه :يل لاق ىتح تجرخ امف !لجو زع هللا نم ذئموي

 ىلاعتو كرابت هللا نم تيحتسا اََّمأ اهملعأو مالسلا ةمطاف ئرقأ دمحم اي :يل لاقف مالسلا

 هيلع لع لاق .رون نم نيتلح ةمايقلا موي اهوسكي نأ اهدعو دقف ءاهنم هللا ىبحتساف

 ىلع مركأ ًايلع َّنِإ :لاقف ٌثلعف دق :تلاقف ؟كمع نبا نع هيتلأس الهف :اهل تلقف :مالسلا
 لا

 ةمايقلا موي هيرعي نأ نم لجو زع هللا

 .يناثلا ءزجلا : ح /79 ١: يبموطلا يلامأ )١(

 .15 :60 برعلا ناسل (؟)

 .48ح / 00 : 5: راونألا راحب (")
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 4قطع

 اهجاوز كك ةاتفلا ةراشتسا

 ناجوزلا شيعي سدقم دقع يف نيتدارإو نيتّيصخشو نيحور نارتقا جاوزلا

 اهعم ىحضأ ةمحرو ةّدوم |مهنيب ىلاعت هللا لعج دقلف ؟ال ملو .ماثوو ةّدوم يف هّلظ يف

 جاتحي قيمعلا طابترالا اذه لثمو .هنايكب هيدفيو هسفن ىلع رخآلا رثؤي نيجوزلا دحأ

 ءاياجسلاو لاصخلا يف برقألا فرطلا رايتخال نيفرطلا الك نم صّخفتو رايتخا ىلإ

 .ةّيلبقتسملا ةلئاعلا هذهل نيتم ساسأ ليكشت يف بسنألاو

 وع 7 ا ع نا 3-1

 يتلا) ركابلا ةاتفلا ةراشتسا بجوأ نيح رومأآلا هذه لك ىعار مالسإلا نأ كش الو

 ةطبارب هعم نرتقت يذلا جوزلا رايتخا يف (اهئايح ظاحلب ةلداعملا يف فعضألا فرطلا يه

 تغلب امهم ىهف ءاهرارقإو اهاضر ةباثمب اهتراشتسا دنع ةاتفلا توكس لعج دقو .رمعلا

 حيرصتلا نع لجخت دق اهنكل هب نارتقالا يف بغرت ال نم ضفرت نأ ىرحأ اهئايح ةجرد

 .اضرلا ةباثمب اهتوكس ناكف ءاهتبطخل مّدقت نمب اهاضرب

 هيلع هللا لص هللا لوسر نع :مالسإلا مئاعد نع كردتسملا يف يرونلا ثدحملا جرخأ

 (")رّمأتسُت ىتح ةأرملا حكنت نأ ىبن هّنأ .هلآو

 يهف ءاهسفن يف اهرمأتسي ىتح هتنبا مكٌدحأ حكنُي ال» :لاق هنأ ءمالسلا هيلع لع نعو

 ("'.ربخلا - «اهسفنب ملعأ

 مالّسلا هيلع لع نم مالّسلا اهيلع ةمطاف ٍجّوز املا :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع
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 قدي ةادغلاب اهيلإ ادغ مث ليللا نم اهقرافو ءاهسنؤت اهعم نميأ ٌّمأ تلعج ءاهب لخدو

 )١( لئاسولا كردتسم ١5:5115/)1877(١

 )0( لئاسولا كردتسم ١5:7١5/)1١5/4575(”7



 د ككللا

 يبأ كادف) :لوقت يهو ةعرسم هتتأف .هللا لوسر انأ:لاق ؟اذه نم :نميأ ٌمأ تلاقف «بابلا

 .بابلا هل تحتفو .(ىّمأو

 يبأ نب يلع :لاق ؟كوخأ نمو هللا يبن اي :تلاق ؟يخأ انهاه «نميأ َّمأ اي :اهل لاقف

 ! ؟كيخأ نم كتنبا جّوزتأ ءكب مارحلاو لالحلا سانلا فرع ا(َّنِإ هللا يبن اي :تلاق .بلاط

 ين يخأ وه ءيتنبا حاكن هيلع مرحي يذلا يّمأو بأ نم يخأ وه سيل «نميأ ّمأ اي :لاق
 .نييلع ىلعأ يف يعمو نيدلا

 هللا لص لاقف .سيمع تنب ءامسأ اهدنع دجوف مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع لخد مث

 اهجوز ىلإ تفز اذإ ةاتفلا َّنِإ هللا لوسر اي :تلاق ؟ةمطاف دنع كفلخ ام :اهل هلآو هيلع

 .نانجلا ىف ءامسأ نكسأ مهللا :لاق .اهتجاحب اهربخت ةأرما اهدنع نوكي نأ دبال

 .ةمطاف اي ىلعألا قيفرلا يف وهو تنأو انأ :لاقف مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع لبقأ مث

 7 0 0 5 6 أ 2 5 5
 كتجوز دقل «يبر رمأ نع لب ءيرمأ نع كتجوز الو احصن كلا مل ينإ ,ةمطاف اي:لاقف

 .نيح اصلا نم ةرخآلا يفو نيلوألا نم ايندلا يف الع مهرثكأو لح مهمظعأو |لس مهمدقأ

 .ىلعألا قيفرلا يف تنأو انأ

 مث ابن ينلعجو اهنم ينراتخاف ؛ةعالطا ضرألا ىلإ علطا لجو زع هللا َّنِإ .ةمطاف اي

 ."7(ًايصو يل هلعجو كلعب ًايلع اهنم راتخاف ةيناثلا اهيلع علطا

 اهاضرو اهرارقإ ءارذعلا توكس

 ءاهجيوزت رمأ يف مالسلا اهيلع ءارهزلا هتنبا هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راشتسا
 هذه نع فّلختلا أشي ملو ءاهجيوزت يف ركبلا ةراشتسا ةّنسل هلآو هيلع هللا ىلص هنم ًاتيبثت

 )١( ح/ هال :”" رابخألا حرش 9105.
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 كلج

 انركذ دقو .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب قلخلا لضفأ ناك بطاخلا نأ عم ةنسلا

 [هيلع نينمؤملا ريمأ نم ةمطاف جّوز يذلا وه ىلاعت هللا نأ نع تئّدحت يتلا تاياورلا

 نيذلا نيمركملا هللا دابع فرشأ نم امهآو |مهيلع هللا تاولص هتتباو هللا ٌلوسرو «مالسلا

 .نولمعي هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسي ال

 هللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ نع هيبأ نع ةملس يبأ نب رمع نع هدانسإب دمحأ ىور

 ركبلا ْنِإ هللا لوسر اي :ليق .رواشت بيثلاو «رمأتست ركبلا :ملسو هلآو هيلع هللا لص

 .'")(اهاضر اهتوكس» :لاق « يحتست

 بلاط يبأ نب يلع َّنِإ :ةمطافل لاق يبنلا َّنأ ءكاحضلا نع بوشآ رهش نبا جرخأ

 مهبحأو هقلخ ريخ كجّوزي نأ بر تلأس ّنِإو مالسإلا نم هلضفو هتبارق تفرع دق نم

 يف نيعم نب ىيحي اهاور «ةبطخ ةمطاف جيوزت يف ربنملا ىلع يبنلا بطخو .اهرارقإ اهتوكس

 ."0(ًاعوفرم كلام نب سنأ نع امهدانسإب ةنابإلا ىف ةطب نباو .هيلامأ
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 تعمس :لاق محازم نب كاحضلا نع هدانسإب ديفملا نع يلامألا يف يموطلا جرخأ

 هللا لوسر َتيتأ ول :الاقف رمعو ركب وبأ يناتأ» :لوقي مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينآر |ملف هتيتأف :لاق .ةمطاف هل تركذف هلآو هيلع هللا لص

 يف يمدقو يتبارق هل تركذف :لاق ؟كتجاح نسمحلا ابأ اي كب ءاج ام :لاق مث كحض

 اي :تلقف ءركذت امم لضفأ تنأف تقدص يلع اي :لاقف يداهجو هل يترصنو مالسإلا

 اهل كلذ ٌتركذف ٌلاجر كلبق اهركذ دق هَّنِإ يلع اي :لاقف ءاهينجّوزت ةمطاف هللا لوسر

 .779 :7 لبنح نب دمحأ دنسم 0 )١(

 .111/ :7" بوشآ رهش نبا - بلاط يبأ لآ بقانم (؟)



 هطلت

 تماقف ءاهيلع لخدف .كيلإ جرخأ ىتح كلسر ىلع نكلو ءاههجو يف ةهاركلا تيأرف

 ,تدعق مث «هيلجر تلسغو اهديب هتأضوف ءوضولاب هتتأو هيلعن تعزنو هءادر تذخأف

 بلاط يبأ نب يلع َّنِإ :لاق ؟هللا لوسر اي كتجاح كيبل كيبل :تلاقف !ةمطاف اي :اهل لاقف

 مهبحأو هقلخ ريخ ِكِجّوزي نأ بر ٌتلأس دق إو .همالسإو هلضفو هتبارق تفرع دق نم

 هللا لوسر هيف ّري لو اههجو ّلوت لو تتكسف ؟نيرت اف ءًائيش كرمأ نم ركذ دقو «هيلإ
 هيلع ليئربج هاتأف .اهرارقإ اهتوكس ءربكأ هللا :لوقي وهو ماقف ,ةهارك هلآو هيلع هللا لص

 : يلع لاق ءاحل هيضرو هل اهيضر دق هللا َّنإَف بلاط يبأ نب يلع اهجّوز دمحم اي :لاقف مالسلا

 ىلع) لقو هللا مسب مق :لاقف يديب ذخأف يناتأ مث هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينجّوزف

 اهيلع اهدنع يندعقأ ىتح ينءاج مث (هللا ىلع تلكوت هللاب الإ ةوق ال هللا ءاش امو هللا ةكرب

 |مهيلع لعجاو ءامهتيرذ يف كرابو |مهبحأف يلإ كقلخ ّبحأ امَِّإ مهللا :لاق مث مالسلا

 ."”«ميجرلا ناطيشلا نم |مهتيرذو كب امهذيعأ نو اظفاح كنم

 ةبطخلل ةراشتسالا دنع ةحيصنلا

 نأ ءبطاخلا صخشلا جيوزت يف راشتسُي نم ىلع مالسإلا اهبجوأ يتلا دراوملا نم

 قي نمورعلاهللاو نأ عيماولا نمو. .ًايطدهنع تال و ةةيصتلا هيتس م طخ

 نإو ءحصنلا هضحمي نأ هنم ديري هْنإف اهتبطخل مّدقت نمت هتنبا جيوزت يف ًادحأ ريشتسي

 ناكمإبو .ريبك رطخ ىلإ جاوزلا لبقتسم ضيرعت ىلإ يدؤت دق بطاخلا بويع ءافخإ

 ال ةيانكلا وحن ىلع مّلكتيف «ةبيغلا يف عوقولا نم ًارذح بطاخلا بويع لمجت نأ راشتسملا

 .ةيلاتلا ةياورلا يف امك ءكلذ لاثمأو (كل هاضرأ ام):لوقي نأك ءحيرصتلا

 .مالسلا امهيلع ةمطافو يلع جيوزت 2” 4ص :يسوطلا يلامأ )١(

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠
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 هكطوك

 هيلإ بطخي لجرلا لأسي لجرلا نع مالسلا هيلع قداصلا هللا دبع وبأ لْئَش
 نيح هلآو هيلع هللا لص يبنلا ربخأ ام لثم هربخيف ؛ءءوس ّلجر نوكيف ؛هنع لأسيف

 ًةبيغ نوكي «هقتاع ىلع هاصع مهج وبأو لئاع ةيواعم» :مالّسلا اهيلع ةمطافل لاق

 هاضرأ ام :لوقي نكلو .رهظأ وهو هيف |مب هريخب نَحتؤُم راشتسملا» :لاق ؟هربخأ نإ

 00 اذه وحئنو «كل

 جاوزلاو دقعلا نيب ةرتفلاريخأت مدع

 نوكي نأ نود نم جاوزلاو دقعلا نيب ةرتفلا ريخأت :ضعبلا اهيف عقي يتلا دراوملا نم

 ىلع ةّيبلس ةّيسفن تادودرم هل نوكت دق جاوزلا ريخأت َّنإَو ءجاوزلا نود لوحي عنام كانه

 :يسعتلا نار قكتسالا ةلاحل لوصولا لجأ نم جاوزلا دقع ادقع نيذللا نيجوزلا ةمعوو

 هذه كلت نسل ءاببق هقدلا و هيلعاشا قماش لوسو نأ :ةيلاعلا:ةياورلا ق:ظكشلذو

 ال يلع لاب |مف» :لاقف«مالسلا اهيلع ةمطاف فافز يف لّجعي نأ هجاوزأ ضعبو ةملس مأ

 ردابملا وه نوكي نأ جوزلا نم عقوتملاف ,(!؟هنم كلذ عقوتن انك دقف .هتجوز ينم بلطي

 نم ءايحلاب رعش اذإ - هل نكميو .فافزلا رمأ ليجعت يف سورعلا دلاو نم بلطلا ىلإ

 نينمؤملا ريمأ لعف اى «هيلإ ىنعملا اذه لاصيإ يف نيرخآلاب ةناعتسالا - سورعلا دلاو

 لوسر نحتافي نأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا جاوزأ ضعبلو ةملس ّمأل ٌرقأ نيح مالسلا هيلع

 .فافزلاب ليجعتلا يف هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 كلذ دعب تمقأف :مالّسلا هيلع يلع لاق» :-ثيدح يف -مالّسلا هيلع هللا دبع يبأ نع
 2 5 5 5 5 7 : سا 2

 )١( ةيعرشلا بادآلا 751:1١.



 دكا

 نم كل بلطن الأ :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر جاوزأ نلق مث مالّسلا اهيلع ةمطاف

 تلاقف هيلع نلخدف .َنلعفا :تلقف ؟كيلع ةمطاف لوخد هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 .هلهأ ديري ًايلع َّنِإو :ةمطاف فافزب اهنيع تّرقل ةيقاب ةجيدخ َّنأ ول !هللا لوسر اي :نميأ ُمأ

 .كلذب اننويع رقو اهلمش عمجاو اهلعبب ةمطاف نيع ٌرقف

 كلذ عقوتن انك دقف .هتجوز ينم بلطي ال يلع لاب مف :هلآو هيلع هللا لص لاقف

 .هللا لوسر اي ينعنمي ءايحلا :تلقف :مالّسلا هيلع يلع لاق! ؟هنم

 ةملس ّمأ انأ :ةملس ّمأ تلاقف ؟انهاه نَم :هلآو هيلع هللا لص لاقف ءاسنلا ىلإ تفتلاف

 نباو ىتنبال اوتّيه :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف .ةنالفو ةنالف هذهو ءبنيز هذهو

 ىلص هللا لوسر لاقف ؟هللا لوسر اي ةرجح يأ يف :ةملس ّمأ تلاقف .ًاتيب يرجح يف ىّمع

 .©"”هلوطب ثيدحلا -«اهنأش نم نحلصيو ٌنّيزي نأ هءاسن رمأو .كترجح يف :هلآو هيلع هللا

 مالّسلا اهيلع ةمطاف مالّسلا هيلع يلع جوزت» :لاق ءمالّسلا امهيلع دمحم نب رفعج نعو

 وه لوقلا اذهو ."'”(ةرجمحلا نم ةيناثلا ةنسلا نم ةجحلا ىذ ىف اهم ىنبو ء.ناضمر رهش ىف

 .7روهشملاو دمقعملا

 مالّسلا هيلع يلع جوزت» :لاق ,يلع نب دمحم نع دعس نبا ركذو :يزوجلا نبا لاقو

 اهب ىنبو رهشأ ةسمخب ةرجه لا دعب بجر يف كلذو «ةاش باهإ ىلع مالّسلا اهيلع ةمطاف

 .(؟”(ردب نم هعجرم دعب

 .هيف ةدايزب ةمغلا فشك نع ا“ ح / 170 :4ا راونألا راحب )١(

 . 770 : 5 راونألا راحب (؟)

 .70 :؛ هلآو هيلع هللا لص مظعألا يبنلا ةريس نم حيحصلا ()

 .اهلضفو اهجيوزت ركذ يف لصف 7٠7 ص صاونخلا ةركذت (5)

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مصر - مضت جكإم

 كك

 ىنب مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع َنإ) :مالّسلا هيلع رفعج يبأ نع يربطلا ىورو

 رو نيرشطو نانا سار لعاةشملا يذ يف مالّسلا اهيلع ةمطافب

 جاوزلا عنمي ال نأ بجي ديلا تاذ قيض

 ىتفلا هجو يف فقت يتلا تابوعصلاو قئاوعلا لك دّهمو «جاوزلا ىلع مالسإلا تح
 نآرقلا يف لّفكت ىلاعت هللا نأ ىتح «ةميركلا ةفالعلا هذه ةماقإ نيبو امهنيب لوحتو ةاتفلاو

 يف ريكفتلل ٌلعفلا يداملا هٌّعضو هلّمؤي ال ًاريقف ناك نم لك هلضف نم ينخّيس ِهّنَأب ميركلا

 نئابالا ارد اروع قادوا تيدقلا قادلاو رسل دابغأ ةيجلوم نمافوخ عاوزلا
 ِهِلْضَف “نم ُهّللاُمِهِنُْي َرَقُف اوُنوكحَي نإ صِناَمَو رك داَبِع نم َنيِحِلآصلاَوْركنِم
 .نيدو ٍةنامأ اذ نوكي نأ لب ءًاينغ نوكي نأ جوزلا يف رايعملا سيلو ."”4ُميِلَع ْعِساَو ُهّللاَو
 مكيلإ بطخي هتنامأو هنيد نوضرت نَم مكءاج اذإ» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لوقي

 ينمأ ءاسن ٌلضفأ» :لاقو ؛(ريبك ٌداسفو ضرألا يف نتف نكت كلذ اولعفت لإ .هوجوزف

 امهو - مالسلا امهيلع ةمطافو نينمؤملا ريمأ جاوز ىقبيو .«ًارهم ّنهلقأو ًاهجو نهحبصأ

 لايجألا لكل مالسإلا همسر يذلا ىلعألا جذومنألا - هللا لوسر دعب قلخلا لضفأ

 (هتايح ءدب نيجوزلا ناكمإب ْنأ يفو ءبابشلا جاوز رخؤت يتلا تابقعلا لك زواجت يف
 .اهطسبأو تاناكمإلا لقأب مهافتلاو ةدوملاو ةّبحملا ىلع ةمئاقلا ةكرتشملا

 هيلع هللا لص يبنلا لاق مالّسلا اهيلع ةمطاف ٌتبطخ امل» :لاق مالّسلا هيلع لع نع

 اورثكأ :لاقو .ةئامعبرأب اهعبف :لاق .يعردو يتلحار يعم :تلق ؟رهم نم كل له :هلآو

 .ملاوعلا يف ام ىلع «587 :7 يربطلا خيرات )١(

 .757 ةيآلا :رونلا ةروس (؟)



 دلل

 .©"7(ءاسنلا نم ةأرما اَّمإَف :ةمطافل بيطلا

 ىلص هللا لوسر جوز امل :لاق هللا دبع نب رباج نع هدانسإب نيسحلا نب يلع نب دمحم

 ايلع تجّوز دق كْنِإ :هل اولاقف سانأ هاتأ مالسلا امهيلع يلع نم ةمطاف هلآو هيلع هللا

 فافزلا ةليل ناك املف :(لاق نأ ىلإ) هجّوْز هللا نكلو .هتجّوز انأ ام :لاقف ءسيسخ رهمب

 !ىبكرا :ةمطافل لاقو «ةفيطق اهيلع ىنثو ءابهشلا هتلغبب هلآو هيلع هللا لص ىبنلا ىتأ

 نيعبس يف ليئاكيمو ًافلأ نيعبس ين ليئربجب اذإف «ةبجو هلآو هيلع هللا لص يبنلا عمس ذإ

 ةمطاف ٌفزن انئج :اولاقف ؟ضرألا ىلإ مكطبهأ ام :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف ءًافلأ

 .هلآو هيلع هللا لص دمحم رّبكو ةكئالملا ترّبكو ليئاكيم ريكو ليئربج رّكو ءاهجوز ىلإ

 .""”«ةليللا كلت نم سئارعلا ىلع ريبكتلا عضوف

 رجآ هنأ ىوريو .ةرمتب ولد لك يدوهيل ءاملا يقتسي ناك مالّسلا هيلع ًايلع نأ ىوريو

 .""حبصأ ىتح ةليل ريعش نم ءىشب ًالخن يقسي هسفن

 «منغملا يف يبيصن نم فراش يل تناك :لاق مالسلا هيلع لع نع يراخبلا ىورو

 ينتبا نأ تدرأ اف ءسمخلا نم ًافراش يناطعأ ملسو (هلآو) هيلع هللا لص يبنلا ناكو

 رخذإب يتأنف ءيعم لحتري نأ عاقنيق ينب نم ًاغاّوص ًالجر ٌثدعاو مالّسلا اهيلع ةمطافب

 .”يسمرع ةميلو ىلع هب نيعتسأو نيغاّوصلا نم هعيبأ نأ تدرأ

 )١( حر/ ت5 117 لاععلا زنك 58 /1/1"”.

 ٍلماعلا رحلا - (ةيمالسإلا .ط) ةعيشلا لئاسو (؟) ١5:57 - "717

 ) )3ص :يدحاولل لوزنلا بابسأ ؛؟١:58 5 لئاسولا كردتسم 4814 :7 ةجام نبا نئس :رظنأ 77١.

 . 17: يراخبلا حيحص (5)

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت يقم

 ككطاج

 مالّسلا هيلع يلع جوزت» :لاق «يلع نب دمحم نع دعس نبا ركذو :يزوجلا نبا لاق

 اهب ىنبو رهشأ ةسمخب ةرجهلا دعب بجر يف كلذو «ةاش باهإ ىلع مالّسلا اهيلع ةمطاف

 ."7(ردب نم هعجرم دعب

 جّوزتت الأ :مالّسلا هيلع يلعل ليق :سيمع تنب ءامسأ ثيدح يفو :ريثألا نبا لاق

 لوسر اهب يّرويف ينيد يف روبأمب تسلو ءاضيب الو ءارفص يلام» :لاقف؟هللا لوسر ةنبا

 هتربأ نم :روبأملا) :ريثألا نبا لاق مث .ملسأ نَم لّوأل ّنِإ .ينع هلآو هيلع هللا لص هللا

 مالسإلا يف مهتملا الو ءنيدلا حيحصلا ريغ تسل :ينعي ءاهتربإب هتعسل يأ :برقعلا

 ."”«يايإ اهجيوزتب هيلع ينفلأتيف

 يلع مّدقت...اهدي ًابلاط مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع مّدقتو) :بيرغ نومأم لاق

 سرفلا ...هللا ليبس يف دهاجملا هكلمي ام الإ ًائيش ايندلا عاتم نم كلمي ال هنأ ملعي وهو

 نم جاوزلل يلع مدقت ام دنع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هجو للبو.فيسلاو عردلاو

 نب ناهثعل ًامهرد نينامثو ةثامعبرأب عيب يذلا ؛هعرد عيبي نأ هنم بلطو هسفن ىلإ هتانب بحأ

 !ةمطاف رهم وه اذه ناكو «نافع

 نم قبط ىلع مهاعد «ةباحصلا ضعبو ريبزلاو ةحلطو نامثعو رمعو ركب وبأ رضحو

 ًاريرس ...طيسب زاهج مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر تنب ةمطاف زاهج ناكوارمتلا

 نم عونصم ردقو ىحرو .فيللا نم اهتوشح دلج نم ةداسوو .,فوصلا نم طيسب هيلع

 :نيسورعلل مالسلاو ةالصلا هيلع هارتشا ام بناجب! شبك ةورفو ءام ةبرقو ...راخفلا

 !ةضف نم نيراوسو ..بايثلا ضعب

 .اهلضفو اهجيوزت ركذ يف لصف .7” ٠7 ص :صاوخلا ةركذت )١(

 ١: ١5. ريثألا نبال رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا (؟)



 طم

 اهيلع ءارهزلا ةمطاف هتجوزو مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع لزنم ثاثأ لك وه اذه

 .تاونس عضبب اهنم ربكأ مالَّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع ناك ...مالّسلا

 مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع اهبطخ ام دنع تكب ةمطاف َّنأ ةاورلا ضعب يوريو

 مهرثكأ كتحكنأ دقل هللا وف ؟ةمطاف اي نيكبت كل ام» :هلآو هيلع هللا لص لوسرلا اه لاقف

 .(ًلس مهوأو الح مهلضفأو ًاملع

 ِكجّوزأ نأ ُتيلآ ام»:اهل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا َّنأ ًاضيأ ةاورلا يوريو
 ."0(ىلهأ ريخ

 عم لزنو ةنيدملاب مالّسلا هيلع يلع مدق تّرقتسا ام دعبو ...) :نيمألا ديسلا لاقو

 «ةجوزب نرتقي نأ مزاللا نم ناك ,يراصنألا بويأ يبأ راد يف هلآو هيلع هللا ّلص يبنلا

 ؛اهزواجت وأ نيرشعلا غلب دق باش وهف هجّوزي نأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلع ناكو

 يه نّمو .ةنسلا عابتاب |هيلع هللا تاولص يلعو يبنلا نم قحأ نّمو «ةنسلا نم جيوزتلاو

 اهراتخي يتلا ةجوزلا هذه يه نمو ءابم نرتقيو مالّسلا هيلع يلع اهبطخي يتلا ةجوزلا هذه

 ؟بلاط يبأ هيبأ قحو هقح كلذب يضقيو هلآو هيلع هللا لص يبنلا هل

 الو ءاسنلا يف اهنم لضفأ الو لمكأ الف مالّسلا اهيلع ةمطاف همع ةنبا الإ تسيل

 لوسرلا ىلعو ةجوز اهراتخي نأ يلع ىلع مّتحتف ًاذإ .لاجرلا يف لع نم لضفأ الو لمكأ

 هيلع يلع الول» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاق كلذلو «هل اهراتخي نأ هلآو هيلع هللا لص

 .«(ؤفك مالّسلا هيلع ةمطافل نكي مل مالَّسلا

 بويأ يبأ راد يف لزن دق ناك ةنيدملا هلوخد دنع هلآو هيلع هللا لص يبنلا ّنكلو خوخ"

 )١( ص :بيرغ نومأمل مالّسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف 50.

 ٠ مالسلا اههلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسرب - |مظك# يقم
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 يلعل الو ًاتيب هسفنل ىنب دق نكي ملو ءّرم | اهيف هعم مالّسلا هيلع يلع ناكو يراصنألا

 يفف كلذ عمو «هل تيب ءانب رظتناو ةنيدملا هدورو لوأ ًايلع جوزي مل كلذلو ؛مالّسلا هيلع

 ىنبو «رهشأ ةسمخب ةنيدملا همدقم دعب اهب هجّوز هنأ مالكلا رخآ يف ةيتآلا تاياورلا ضعب

 هجورخ دعب اهب لخدو بويأ يبأ راد يف وهو اهيلع هل دقع دق نوكيف .ردب نم هعجرم اهب

 .""(فرعتس امك نيرهشب بويأ يبأ راد نم

 يف مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نم ِمالّسلا اهيلع ةمطاف تجّوزت) :يناتكلا لاقو

 ةرشاعلا تغلب |منيح يهوءهرمع نم نيرشعلاو ةثلاثلا يف وهو ةرجحللا نم ةيناثلا ةنسلا
 نيبطاخلا نيب نم مالّسلا هيلع يلع ليضفت نأ هباحصأل هلآو هيلع هللا لص يبنلا دكأ دقو

 .مالّسلا هيلع يلع ريغب اهاضر مدعبو بيغلا نم ةحيصنب ناك مالّسلا اهيلع ةمطافل ريثكلا

 ثيح «ةنيدملا يف ءاسنلا الذب ةريثك تالواحم نم مغرلاب هاوس نود هب تيضر دقل

 داهجلل هفارصنالو هرقفل مالّسلا هيلع يلع نم جاوزلا ىلع مادقإلا مدعب ةمطاف نحصن

 ."”(هللا تاذ يف هتبالصلو رمتسملا

 نيجوزلا ي ةيوفكلا

 ناويإلا يف نيلثامتم ناجوزلا نوكي نيح ًاقفومو ًاحجان جاوزلا نوكي نأ يعيبطلا نم
 و 5 5

 رومالاك - ىرخالا رومألا امأ «تاعلطتلاو تابغرلا 5 نيبماشتم «كاردإلاو مهفلا يفو

 ةّيمهأ ىلع مالسإلا دكأ دقو .جاوزلا اذه ريصم ديدحت يف ركذت ةّيمهأ كلتمت الف - ةيداملا

 دشأب رّذحو ءبطاخلا ةّيلهأل ًاحاتفم مههلعجو ءبطاخلا يف (ةنامألا)و (نيدلا) لماع

 )١( ةعيشلا نايعأ ": ١5٠5.



 د فقلا

 هنيد اهلهأو سورعلا دلاو يضتري يذلا لّمؤملا بطاخلا جيوزت ضفر نم تارابعلا

 مدع ةروطخ ىلع لّلدي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر همدختسا يذلا ريبعتلا َّنِإو .هتنامأو

 ةجيتنلا امه (ريبك داسف)و (ضرألا يف ةنتف)ف «بطاخلا مييقت يف سايقملا اذهب مازتلالا

 ممألا هشيعت يذلا سيعتلا يقلخلا لالحنالا امو .سايقملاو رايعملا اذه لهاجتل ةعقوتملا

 داسفلا اذهل ةروص الإ مويلا ةّيمالسإلا انتاعمتجم اهنم يناعت يتلا لكاشملاو «ةيبوروألا

 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب رذنأ يذلا ريبكلا

 مكيلإ بطخب هتنامأو هنيد نوضرت نَم مك ءاج اذإ» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 .")(ريبك ٌداسفو ضرألا يف ٌةنتف نكت كلذ اولعفتألإ .هوجّوِرف

 نبا ىسيع نع ةرارز نب هللا دبع نب دمحم نع ءلاضف نب نسحلا نب يلع نع
 هللا لص هللا لوسر لاق :لاق مالسلا هيلع يلع نع ؛هدج نع .هيبأ نع «هللا دبع

 نإو هللا لوسر اي :تلق ؛(هوجٌوزف هنيدو هقلخ نوضرت نم مكءاج اذإ» :هلآو هيلع

 هولعفت الإ .هوجٌّوزف هنيدو هقلخ نوضرت نم مكءاج اذإ» :لاق ؟هبسن يف ًاّيند ناك
 ."0(ريبك داسفو ضرألا يف ةنتف نكن

 اي :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يل لاق» :لاق مالّسلا هيلع يلع نع قودصلا ىور

 تجٌّوزتو انتعنمف كيلإ اهانبطخ :اولاقو ةمطاف رمأ يف شيرق نم لاجر ينبتاع دقل يلع
 يلع طبهف .هجّوزو مكعنم ىلاعت هللا لب هتجّوزو مكتعنم انأ ام هللاو :مهل تلقف !ًايلع
 كتتبا ةمطافل ناك امل ًايلع قلخأ م ول :لوقي هلالج لج هللا َّنِإ .دمحم اي :لاقف ليئربج

 )١( ٍلماعلا رحلا - (ةيمالسإلا .ط) ةعيشلا لئاسو 5 ١ ص :خيشلا نبا يلامأ نع .087 ص شماه: ٠”7”.

 يلماعلا رحلا - (ةيمالسإلا .ط) ةعيشلا لئاسو (؟) ١5: 67.
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 .770"2هنود نمف مدآ «ضرألا هجو ىلع وفك

 ناكل يلعالولا» :اعوفرم هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع يمليدلا جرخأ
 ."”(عءفك ةمطافل

 :لاقءبلطملا دبع نب سابعلا نع ىبرقلا ةدوم يف ينادمه لا نع يزودنقلا جرخأو

 هلعجف ىلع نييصولا ديسب يندُيأ هللا َّنأ هاّع اي كرشبأ» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 .""(يتنبا ةمطافل اوفك

 ةمطاف قلخ اعف هللا نأ الولد :لاقهلآو هيلع للا لضشلا لؤسو نأ قودضلا عووو

 (*!.(هنود نمف مدآ ءوفك ضرألا هجو ىلع اهل ناك ام مالّسلا هيلع يلعل مالّسلا اهيلع

 ينبلطي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ءاج :لاق مالّسلا هيلع يلع نع يسلجملا جرخأو
 :تلاق ؟«نميأ َّمأ اي يخأ نيأ» :لاقف

 !؟كوخأ وهو كتبا هجّوزت هللا لوسر اي :تلاق .«يلع» :لاق ؟كوخأ نمو

 ةرخآلاو ايندلا ين ًاهيجو ًافيرش ًاوفك اهتجّوز دقل «نميأ َّمأ اي هللاو امأ ,معن) :لاق

 «نيبرقملا نمو تصمت سقي ريك رش مسجل - مضيت جكإم 0(

 :لاق داّبع نب بحاصلا ْنأ بوشآ رهش نبا جرخأو

 ٍباقحألا ىدم رشب ىلإ تفز اه كالو قويت كتي وفك ات

 (9 باقعأ اذ ثوعبملا دمحأ كي 2م كالول دمحأةدعلصأ اب

 )١( مالّسلا هيلع اضرلا رابخأ نويع ١: ١١ حر/ ”.

 .١011ح / 311 : رابخألا سودرف (؟)

 .04 مقرلا / 58 :7 ةدوملا عيباني ()

 .”" ح/ 759 :7 هيقفلا هرضحي ال نم (5)

 .يسوطلا يلامأ نع «18ح / ٠١5 :57 راونألا راحب (5) 0

 181١. :7 بوشآ رهش نبا بقانم (5) 5



 ” هققن

 لهؤملا بطاخلا يرحت

 ايام داعوم اسيوغ هقنالا يرد نأ (ةنف فوض نهارا سول ةلاو تاخاو فو

 «جاوزلل نيلّهؤم نوبطاخلا ناك اذإو .هتنباب مهقيلأو نيبطاخلا لضفأ رايتخا يف ىعسي نأو

 هتئبال ىّرحتي نأ سورعلا دلاو ىلعو ءتالّمؤملاو تاكلملا يف ًالضافت مهنيب ْنأ بير الف

 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ينثتسي ال هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ ظحالنو .مهلضفأ

 .اهكتجّوز ام هنم ٌريخ ٍيلهأ يف ناك ول هللاوف» امل هلآو هيلع هللا لص لوقيف «رمألا اذه نم

 لوسر دعب قلخلا لضفأ لب هللا لوسر لهأ لضفأ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ناك دقلو

 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلص هللا لوسر جوز امل :لاق بيعش نب بوقعي نع هدانسإب يناكلا يف ينيلكلا ىور

 يف ناك ول هللاوف ؟كيكبي ام» :اهل لاقف ءيكبت يهو اهيلع لخد ةمطاف ًايلع هلآو هيلع هللا

 ."7(كجّوز هللا نكلو هكتجؤز انأ امو .هكتجّوز ام هنم ريخ يلهأ

 كتحكنأ نأ ةينب اي كتولآ ام :مالّسلا اهيلع ةمطافل هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر لاق

 ."”(يإ يلهأ بحأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيبأ ىلإ مالّسلا اهيلع ةمطاف تءاج :ليق :ناذاش نبا لاق

 َنِإ ,يتبأ اي :تلاق ؟ًانيع هللا كل ىكبأ ال ,ينيع ةرق اي كيكبي ام١:لاقف «ةيكاب يهو هلآو

 .هل لام ال ريقفب كجؤز كابأ َّنِإ :نلقيو ىننرّيعي شيرق ءاسن

 ا

0 

 راتخاف ةعالطا ضرألا ىلع علطا هللا َّنأ يملعا ,ةمطاف اي :هلآو هيلع هللا لص لاقف

 )١( راونألا راحب ؛"ا/8 :4 يفاكلا 47: 5 ١5 .

 ) )1قشمد خيرات ١: ٠٠١ .قاقحإلا تاقحلم يفام ىلع
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 كجوزأ نأ ينرمأ مث .كمع نبا كلعب اهنم راتخاف ةيناث ةعالطا علطا مث .كابأ اهنم

 :مالّسلا اهيلع تلاقف .ًالعب كل هلعجو هللا هراتخا نم ةجوز ينوكت نأ نيضرت الفأ .هب

 ."7(كيلع هللا لص هللا لوسر اي اضرلا قوفو تيضر

 مالّسلا اهيلع ةمطاف بطخ ركب ابأ ْنأ .يركشيلا رمحأ نب ءابلع نع دعس نبا ىورو

 «رمعل ركب وبأ كلذ ركذف .ءاضقلا اهم رظتنأ ركب ابأ اي :لاقف هلآو هيلع هللا لص ىبنلا ىلإ

 ءاهبطخف «يبنلا ىلإ ةمطاف بطخا :رمعل لاق ركب ابأ نإ مث.ركب ابأ اي كّدر :رمع هل لاقف

 :هل لاقف هربخأف ركب يبأ ىلإ رمع ءاجف .ءاضقلا اهم رظتنأ :ركب يبأل لاق ام لثم :هل لاقف

 لوسر ىلإ ةمطاف بطخا :مالّسلا هيلع يلعل اولاق مالَّسلا هيلع يلع لهأ نإ مث

 هل ًاريعب مالّسلا هيلع يلع عابف .هلآو هيلع هللا ّكص يبنلا هجّوزف ءاهبطخف هللا

 لعجأس :هلآو هيلع هللا لص يبنلا هل لاقف «نينامثو ةئامعبرأ غلبف .هعاتم ضعبو

 0 ءاعلا ف اهلثوب ةيجيظلا قا نيشلا

 ىلع لخد ىتح ماق هلآو هيلع هللا لص يبنلا ْنِإ مث :-ثيدح يف -سابع نبا نعو

 ديلإ اهعفادل إو ,يئم اهتلزنم ّنتملع دقو ,يّمع نبا يتنبا تجّوز ّنِإ) :لاقف ءءاسنلا

 ًاشارف اهتيب يف نلعجو «نهّيلحو َنهبيط نم اهنفلغف ءاسنلا ماقف !نكتتبا ٌنكنودف الأ

 .«ةباّوب نميأ ٌمأ نذختاو ءًابضختو ًايربيخ ًءاسكو ةداسوو .فيل هوشح

 هللا لص يبنلا نيبو نهنيبو نبثو ءاسنلا هآر املف ءلخد هلآو هيلع هللا لص يبنلا نإ مث

 تنأ اهك» :هلآو هيلع هللا لص ىبنلا امل لاقف ء.سيمع تنب ءامسأ تفّلختو «ةرتس هلآو هيلع

 )١( ص :ناذاش نبال لئاضفلا 44.

 )( دعس نبال ىربكلا تاقبطلا 8: ١9.



 قلل

 نم املّدب ال اهب ىنبي ةليل ةاتفلا َّنِإ ءكتنبا سرحأ يتلا انأ :تلاق ؟؛تنأ نم ءكلسر ىلع

 اهل كندي فيقنأ هع كدارأ وأ عاج اك تضرغ نإ ابنه ةيرق ووكت أما

 نعو كفلخ نمو كيدي نيب نم كسرحي نأ هللا لأسأ نِإف» :هلآو هيلع هللا لص لاق

 .ثيدحلا - .(ميجرلا ناطيشلا نم كلامش نعو كنيمي

 ةيلع لا نحشا وسر تقمر انأ سمع قنر ءاسأ ىترتخاف : نايف نا لاق

 .")هترجح يف ىراوت ىتح ًادحأ هئاعد يف امهكرشي ال .ةّصاخ امهم وعدي لزي ملف هلآو

 جوزلا ةيلهأل ًاسايقم سيل ىنغلا

 نضعبلا لكس دق نة ةطيبلا ىظطاقللا كاتو حزم ةوررعلاو يدخل نأ نفسا لخع

 نيّيباحص َّنأ ةيلاتلا ةياورلا يف ظحالنو ,ىرخألا تالهؤملا دقتفا اذإ هل عفشت هتورث َّنأ

 نأ (هناكمإب يذلا (قادصلا) نع اثدحت امََّنأو «مالسلا اهيلع ءارهزلا ةبطخل امدقت دق

 يذلا ٌداحلا باوجلا ظحالنو ؛هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع ريثأتلل ةلواحم يف هنالذبي

 نم فكب امهدحأ بصح دقف «نيبطاخلا نيذه هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب لباق

 لك اهادحإ ةميق يواست ًاررد ىصحلا تلّوحتف (!؟كلاعب ّلع لوهت كّنإ) هل ًالئاق ىصحلا

 !بطاخلا كلذ كلمي ام

 ىلص يبنلا ىلإ نافع نب نامثعو فوع نب نمحرلا دبع درو :لاق ءكلام نب سنأ نع

 دقو «كتنبا ةمطاف ينجّوزت «هللا لوسر اي :فوع نب نمحرلا دبع هل لاقف «هلآو هيلع هللا

 ةرشعو ءرصم يطابق اهلك ةلّمحم نويعلا قرز ءادوس ةقان ةئام قادصلا نم اهل تلذب

 .رانيد فالآ

 .هرخآ يف ةدايزو هنم ًارطش ةمغلا فشك نع ءا"ا/ ح / ١57 :5” راونألا راحب )١(
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 هللا َّلص يبنلا بضخف .ًامالسإ نمحرلا دبع نم مدقأ انأو كلذ ال تلذب :نامثع لاقف

 كَّنِإ :هل لاقو نمحرلا دبع هب بصحف ىصحلا نم ًافك لوانت مث ءامهتلاقم نم هلآو هيلع

 يفت يه اذإف رردلا كلت نم ةّرد تمّوقف ارد ىصحلا لّوحتف :لاق !؟كلاهب لع لوب

 .نمحرلا دبع هكلمي ام لكب

 :لوقيو مالسلا كؤرقي ىلاعت هللا َّنِإ ,دمحأ اي» :لاقف ةعاسلا كلت يف ليئربج طبهو

 (ىلاعت) هللا َّنِإ .دحأ ىلإ ٌجحت الو اهيلإ جحي ةبعكلا لثم هلثم اًنإف بلاط يبأ نب يلع ىلإ مق
 ىهتنملا ةردسو ىبوط ةرجش رمأو «نانج عبرألا نيزي نأ ةنجلا نزاخ ناوضر رمآ نأ ينرمأ

 ةردسو ىبوط ةرجش تحت نفقي نأو «ٌنيزتي نأ نيعلا روح ا رمأو «للحلاو يلحلا المحت نأ

 الو ءاناسل هنم حصفأ ةكئالملا يف سيلو (ليحار) هل لاقي «ةكئالملا نم اكلم رمأو «ىهتنملا

 .«شرعلا قاس ىلإ رضحي نأ ًاهجو نسحأالو ًاقطنم بذعأ

 ليحار رمأو ءرونلا نم ًاربنم بصنأ نأ ينرمأ ءنوعمجأ كلملاو ةكئالملا ترضح املف

 ةمطاف نم ًايلع جّوزو .حاكنلا بطخ نم ةغيلب ةبطخ بطخف .ىقري نأ - كّلملا كلذ -
 هللا اهيلو ناكو ءنيدهاش ليئاكيمو انأ تنكو .ةمايقلا موي ىلإ اهدلولو اهل ايندلا سمخب تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت يقم

 «بيطلاو للحلاو يلح لا نم امهيف ام ارثنت نأ ىهتنملا ةردسو ىبوط ةرجش رمأو .«ىلاعت)

 ."'هانرصتخا دقو ثيدحلا - ةمايقلا موي ىلإ هب نرختفي نأو ءكلذ نطقلي نأ روحلا رمأو

 .١؟ ص :يمامإلا يربطلل ةمامإلا لئالد 0 )١(



 قل

 نمثب ردقت ال ةحلاصلا ةأرملا

 تخألاو ةيناحلا ٌّمألا يه ةأرملاو عمتجملا هساسأ ىلع موقي يذلا دامعلا يه ةأرملا

 تدغ اهالولو «ةايحلا رارمتسا لاحتسال ةأرملا الولو ,ةصلخملا ةّيفولا تنبلاو ةقفشملا

 ةريسملا ندفر تانمؤمل ةريبك ءامسأ تعمل يمالسإلا انخيرات يفو .ةيساق ةنشخ ةفاج ةايحلا

 نع لت ٌنهادحإ تناك ْنِإ ريض الف «ةعاجشلا َنهفقاومو نهتايحضتب ةّيمالسإلا
 تنب ةجيدخ نينمؤملا ّمأ ءاسنلا ةدّيس لثم فصت نأ تاملكلا ناكمإب لهو .فصولا

 ةمطاف نيملاعلا ءاسن ةدّيس لثم فصت نأ تاملكلا ناكمإب له !؟اهيلع هللا مالس دليوخ

 !؟ىربكلا بنيز ءاسنلا رخف لثم فصول ريباعتلا عستت له !؟مالسلا اهيلع ءارهزلا

 نم ردنأ اهَّئأو .دوجولا ةردان لماكلا ناميإلا تاذ ةنمؤملا ةأرملا ْنأ يه ةتباثلا ةقيقحلا ّنكل

 ةأرما تحضأ هّلك كلذلو .رمحألا تيربكلا نم ردنأو ّرعأ ّيقيقحلا نمؤملا َّنأو «نمؤملا

 .ةياورلا ريبعت لح ىلع اهنم ريخ بارتلاف ةحلاطلا ةأرملا اّمأ ءنمثب رّدقت ال ةحلاصلا ةنمؤملا

 دبع ابأ تعمس :لاق ىشعألا ةبيتق نع «نانس نب دمحم نع يفاكلا يف ينيلكلا ىور

 نمف ءرمحألا تيربكلا نم زعأ نمؤملاو .نمؤملا نم زعأ ةنمؤملا» :لوقي مالسلا هيلع هللا
 (”؟(رمحألا تيربكلا مكنم ىأر

 ؛نهتحلاطل الو نهتحلاصل ال ءرطخ ةأرملل سيل» :مالسلا هيلع قداصلا مامإلا لاق

 ءاهرطخ بارتلا سيلف نهتحلاط امأو ؛ةضفلاو بهذلا اهرطخ سيلف نهتحلاص امأ

 ."”(اهنم ريخ بارتلا

 )١( :؟ يفاكلا  /747ح١.

 راونألاراحب (؟) *7751:1٠7.
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 تصمت سقي ريك رش مصر - مضت جكإم

> 

 ءاسنلاريخ

 نم .هضرأ يف هللا لاَّع نم اَّمأب اهنع رّبع يتلا ةح اصلا ةجوزلل تافصاوم مالسإلا عضو

 .هدلوو هلامو هتيب يف اهنع باغ نإ اهجوز ظفحت يتلا هل اهؤافوو اهجوزل اهتعاط اهزربأ

 .«فورعمب كسمتو فورعمب قفنت «ةفيفع ءًادولو نوكت نأ ءاسنلا يف ةديمحلا تافصلا نمو

 .ايندلاو نيدلا و نوعلا معن هل نوكتو «ةّدشلا يف هيساوتو اهجوز رّبصت نأو

 ريمأ نع «هئابآ نع مالسلا هيلع اضرلا مامإلا نع هدانسإب يناكلا يف ينيلكلا ىور

 :لاق مالسلا هيلع نينمؤملا

 «ةيتاؤملا «ةنيللا «ةنيهلا :لاق ؟سمخلا امو !نينمؤملا ريمأ اي :ليق . سمخلا مكئاسن ريخ»

 يف هتظفح اهجوز اهنع باغ اذإو ءىضري ىتح ضمغب لحتكت مل اهجوز بضغ اذإ يتلا

 ."7(بيخي ال هللا لماعو ؛هللا لاّع نم لماع كلتف «هتبيغ
 مي

4 

 :لاق هنأ مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع يور

 نإو .فورعمب تقفنأ ثقفنأ اذإ يتلا ,خيبطلا ةبيطلا «حبرلا ةبيطلا مكئاسن ريخا

 ."”(مدني الو بيخي ال هللا لماعو ؛هللا لاّيع نم لماع كلتف .فورعمب تكسمأ تكسمأ

 :لاق .هلآو هيلع هللا لص مركألا لوسرلا نع يور

 ءاهلعب عم ةليلذلا ءاهلهأ يف ةزيزعلا «ةفيفعلا «ةريتسلا .دولولا مكئاسن ريخ نم َّنإ١

 ."””«اهنم دارأ ام تلذب اهب الخ اذإو .هرمأ عيطتو هل عمست يتلا ؛هريغ عم ناصحلا

 776 :0 يفاكلا )١(

 ١8:١5. ةعيشلا لئاسو (؟)

 .4"717 11١7 راونألا راحب (*)



 فشلا

 :لاق ءهلآو هيلع هللا لص مركألا لوسرلا نع يورو

 ينبع لحتكأ ال ,كدي ين يدي :اهجوزل لوقت بضغ وأ تبضغ نإ يتلا مكئاسن ريخا

 .0"2(ينع ىضرت ىتح ضمغب

 :لاق هدانسإب قودصلا خيشلا نع ٍلماعلا رحلا جرخأو

 اذإو «ينتقلت ثلخد اذإ يلة جوز نإ :لاقف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ لجر ءاج

 دقف كقزرل ٌمتهت تنك نإ ؟كّنبي امو :يل تلاق ًامومهم ينتأر اذاو «ينتعّيش تجرخ

 .ًامه هللا كدازف كترخآ رمأل متهت تنك نإو ؛كُريغ هب كل لفكت

 فضتامل .ةلاع نيم هدهو ءآلاوغه ّنإ» :هناوةهيلعاللا لصتلا لوسو لاتقف
 قفز

 اديهش رجأ

 اهجوزل ةأرملا ةعاط

 لحتكت الو اهجوز عيطت يتلا يه ءاسنلا ريخ نأ ةقباسلا تاياورلا يف ءاج

 .نهجاوزأ ةعاطب ءاسنلا

 ًالجر َّنِإ :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع ءنانس نب هللا دبع نع ينيلكلا ىور دقو

 ىلإ دهعف .هجئاوح ضعب ين جرخ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر دهع ىلع راصنألا نم

 يبنلا ىلإ ةأرملا تثعبف ءضرم اهابأ َّنِإو :لاق .مدقي ىتح اهتيب نم جرخت الأ ًادهع هتأرما

 نإو مدقي ىتح يتيب نم جرخأ ال نأ يلإ دهعو جرخ يجوز ْنِإ :تلاقف هلآو هيلع هللا لص

 )١( راونألا راحب 1:17 71728.

 ةعيشلا لئاسو (؟) ١5:/١1.

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - |مظك# يقم

> 

 كتيب يف يسلجا ءال :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر :لاقف ؟هدوعأ نأ ينرمأتف ضرم دق يبأ

 :لاقف ؟هدوعأ نأ ينرمأتف :تلاقف ؛كلذب ًايناث هيلإ تلسرأف لقثف :لاق !كجوز يعيطأو

 أ َّنأ هيلإ تثعبف اهوبأ تامف :لاق .كجوز يعيطأو كتيب ين يسلجا
 ثعبف ؛لجرلا نفدف :لاق .كجوز يعيطأو كتيب ين يسلجا ال :لاقف ؟هيلع لص نأ

 ().«كجوزل كتعاطب كيبألو كل رفغ دق هللا َّنِإ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهيلإ

 .نيملاعلا ءاسن ةدّيس اَّنأ رابتعاب .جوزلا ةعاط يف ةودقلا يه مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنِإَو

 هتعاط ىلاعت هللا ضرتفا يذلا اهمامإ هّنَأ رابتعابو ءاهجوز هَّنأ رابتعاب هاي اهتعاط تناكو
 .قئالخلا ىلع

 نرمأتف تام دق يب

 راثلا نم باجح جوزلا ةمدخ

 مايأ ةعبس اهجوز تمدخ ةأرما |يأو ؛حلاص ريغ لجر فلأ نم ريخ ةحلاصلا ةأرملا»

 ."”(تءاش اههّبأ نم لخدت «ةنجلا باوبأ ةينامث ا حتفو ءرانلا باوبأ ةعبس اهنع هللا قلغأ

 و 3 71 8 51

 يه يتلا ةرسألا ةياعرو لافطألا ةئشنتل اهراتخا هّنأل ,ةحلاصلا ةأرملا مالسإلا مّرك

 ّيأ نم اهلخدُي نأ كلذ ىلع اهدعوو ءاهجوز ةياعر ىلع ةجوزلا ثحو «عمتجملا ةاون

 .رانلا باوبأ (اهونذ نع وفعلاب) اهنع قلغي نأو «تءاش ةئجلا باوبأ

 لب «نيملاعلا ءاسن ةدّيس يه ىيتلا) مالسلا اهيلع ءارهزلا ْنأ دجن نأ يعيبطلا نمو
 و 5 5

 .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهجوز ةياعر يف لمكالا جذومنالا ىه (ةنح لا ءاسن ةديس

 )١( يفاكلا  511 :4/رح١.

 ةعيشلا لئاسو (؟) ١71:1١5.



 >كقظلا

 ْنهجاوزأل تاعيطملا تانمؤملل مالسلا اهيلع ءارهزلا ةعافش

 «نيملاعلا ءاسن ةديس يه مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ يف ةرئاكتم تاياور ناقيرفلا لقانت

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةراشب ةلبقملا ةياورلا يفو «ةئحلا لهأ ءاسن ةدّيس اََّئأو

 اهيلع ةمطاف نبتدّيس ةعافشب ةنحجلا نلخديس ّنَّنَأ .تايلاوملا تاح اصلا تانمؤملا ىلإ

 .اهب ففحت ةكئالملاو ةنجلا ىلإ ّنهدوقتس يتلا يه اَّنَأو ,مالسلا

 هيلع هللا لص هللا لوسر نع «سابع نبا نع ًاثيدح يلامألا يف قودصلا خيشلا ىور

 موي تلبقأ دق ةمطاف يتنبا ىلإ رظنأ أكو ...» :هلآو هيلع هللا ىلص هلوق هيف ءاج هلآو

 فلأ نوعبس اهراسي نعو .كلم فلأ نوعبس اهنيمي نع ءرون نم بيجن ىلع ةمايقلا

 ىلإ يتّمأ تانمؤم دوقت ءكّلم فلأ نوعبس اهفلخو .كلم فلأ نوعبس اهيدي نيبو ,كلم

 تّجحو .ناضمر رهش تماصو ؛تاولص سم ةليللاو مويلا يف تّلص ةأرما |هيأف «ةنجلا

 ةعافشب ةنجلا تلخد .يدعب ًايلع تلاوو ءاهجوز تعاطأو ءالام تّكْزو ؛مارحلا هللا تيب

 (07.«نيملاعلا ءاسن ةديسل اَّمِإو ,ةمطاف يتنبا

 مصفنت ال يتلا ةرصآلاو يلعو ةمطاف

 ءارهزلا ةمطافو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نيب ىلاعت هللا رمأب تقثوت يتلا ةرصآلا

 نيجوزلا َنأو ةصاخ «هتارّدكمو رهدلا بئاصم اهنهوت نأ نم نتمأو ىوقأ مالسلا اهيلع

 امل مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ الولو ءاياجسلاو تاكلملا يف ناهباشتم «ناويإلا يف نالثاتم

 ةملظاف نأ اييرق ناسو .ءفك تملا ويمآل ناك ةحظاك لولو هك ةيلطانإ نآك

 .ايندلا يف هتجوز تناك [ى ةرخآلا يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةجوز يه مالسلا اهيلع

 )١( سلجملا ,575 ص :قودصلا يلامأ 77.

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠
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 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت جكإم

 فظن

 ىلص هللا لوسر ىلع تلخد :لاق «ىفوأ يبأ نب ديز نع دانسإلاب ركاسع نبا جرخأ

 هيلع يلع لاق :-لاقف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ةاخاؤم ةصق ركذف -هلآو هيلع هللا

 تلعف ام كباحصأب َتلعف كتيأر نيح يرهظ عطقناو يحور بهذ دقل» :مالّسلا

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف .ةماركلاو ىبتعلا كلف ّلع طخس نم اذه ناك نإف ءيريغ

 اّلِإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأف ؛يسفنل الإ كترتخا ام قحلاب ينثعب يذلاو :هلآو

 .يثراوو يريزوو يخأ تنأو «يدعب يبن ال نأ

 ةنسو هللا باتك ؛كلبق ءايبنألا ثّرو ام :لاق ؟هللا لوسر اي كنم ثرأ امو :لاق :لاق

 .«يقيفرو يخأ تنأو «مالّسلا اهيلع ةمطاف يتنبا عم ةنجلا يف يرصق يف يعم تنأو «مهيبن

 للا يف نوّباحتملا ,"74َنيِلباَقتُم رْرُس ىَلَع اًناوْخِإ# :هلآو هيلع هللا ِّلص هللا لوسر الت مث

 ."'"ضعب ىلإ مهضعب رظني

 نع «نارهم نب ىسيع نع «مساقلا نب دمحأ انثدح :(هللا همحر) سابعلا نب دمحم لاقو

 لاق :لاق ديز نب يلع همع نع «ناعدج نب ديز نع «دمحم نب ديلولا نعع «ريجملا نب دواد

 .نالفو نالف مهلئاق :لوقيو ناثعو رمعو ءركب وبأ :لوقنف لضافن انك :رمع نب هللا دبع

 نم دحأ مهب ساقي ال تيب لهأ نم يلع :لاق ؟ٌحِلعف نمحرلا دبع ابأ اي :لجر هل لاقف

 ْهيرةْرْهتعباو ومآ َنيِذَلاَو9 لوقي لجو زع هلا َّنإ «هتجرد يف يبنلا عم لع ءسانلا
 :هتجرد يف هعم يه هلآو هيلع هللا لص يبنلا ةيرذ ةمطافف ."”4ُْهَتيرْدْدِهب انُمَحْلا ناَمإب
 هو

 .*!|مهيلع هللا لص ةمطاف عم يلعو

 .5ا/ ةيآلا :رجحلا ةروس )١(

 .18 ح / 7757 : راونألا راحب 407 :57 قشمد ةنيدم خيرات (0)

 7١. ةيآلا :روطلا ةروس (”)

 .519- 514:7 ىنيسحلا نيدلا فرش - تايآلا ليوأت (5)



 فلا

 .نيسحلا نب دمحم نع ؛ينيسحلا دمحم نب رفعج هللا دبع وبأ انثدح :ًاضيأ لاقو

 .دمحم نب رفعج مامإلا نع يبلكلا نع «ينزاملا ىيحي نب دمحم نع قلاو نب ديمح نع
 رشعم اي :شرعلا ندل نم ٍدانم ىدان «ةمايقلا موي ناك اذإ» :لاق مالسلا |مهيلع ةينأ نع

 اهلبقتسيو ىسكُي نم لوأ نوكتف ءدمحم تنب ةمطاف رمت ىتح مكراصبأ اوضغ قئالخلا

 توقاي نم بئاجن ىلع كلم فلأ نوسمح نهعم ءاروح فلأ ةرشع انثا سودرفلا نم

 ةقرمن لحر لك ىلع ءٌرد نم لئاحر اهيلع ,دجربزلاو بطرلا ؤلؤللا اهتمزأو اهتحنجأ

 ىلع سلجتو ةنجلا لهأ اهب رشابتيف سودرفلا نوتآيو ؛طارصلا اهب زوجت ىتح سدنس نم

 نم رفصأ رصقو ضيبأ رصق :نارصق شرعلا نانطب ينو .اهوح نوسلجيو رون نم شرع

 .دمحم لآو دمحم نكاسم راد فلأ نيعبس ضيبألا رصقلا يف َّنِإو .دحاو قرع نم ؤلؤل

 اهيلإ هللا ثعبيو «ميهاربإ لآو ميهاربإ نكاسم راد فلأ نيعبس رفصألا رصقلا يف َّنِإو

 أرقي لجو زع كبر َّنإ :اهل لوقيف .اهدعب دحأ ىلإ ثعبي الو ءاهلبق دحأ ىلإ ثعبي مل ًاكلم
 .هتئج ينحابأو .هتمعن يلع ٌّمتأ دق :لوقتف !كطعأ ينيلَس :كل لوقيو مالسلا كيلع

 مهّدو نّمو يتيرذو يدلو يف ينعفشي نأ هلاسأ ؛هقلخ ءاسن ىلع ينلّضفو .هتمارك ينأنهو

 :هناكم نم لوحتي نأ ريغ نم كلملا كلذ ىلإ هللا يحويف :لاق .يدعب مهظفحو يدعب

 :لاق .اهدعب مهظفحو مهبحأو مهّدو نمو اهتيرذو اهدلو يف اهتعفش دق نأ اهرّبخ ْنأ

 يبأ ناك :مالسلا هيلع رفعج لاق مث .ينيع ٌرقأو نزحلا ينع بهذأ يذلا هلل دمحلا :لوقتف

 ةيياكملا ناَيإب هير ْمُهَتَعَبناَ اوم يتلا 9 ةةيآلا هذه الت كيدحلا اذه ركذ اذإ
 و 4 نِيِهَر بسك اًمب ئرْما لك يشن ِمْمِهِلَمَع'ن ِمْمْهاَتتلا اَمَو ٌمُهَتْيِرَ 000 )هيك ا هيفا ه اسف ع شالا | 2 مه و - و

 )١( ةيآلا :روطلا ةروس ١؟.

 ىنيسحلا نيدلا فرش - تايآلا ليوأت (؟) 514:7 -519.
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 ةرخآلاو ايندلا 2 نينمؤملاريمأ ةجوز ةمطاف

 نينمؤملا ريمأ ةجوز اهلعجف مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديس ىلاعت هللا مركأ

 ىلاعت اهمركأ | ءاهريغ ايندلا ءاسن نم ةجوز هل سيل «ةمايقلا موي مالسلا هيلع

 روحا ركذ ىلإ انهبف قّرظتي نأ نود ةّنمللا يعن انيق نمو ىلا (نانستإلا) روس
 هيلع هللا لص يبنلا ةيرذ ةمطاف نأ نيدلا فرش دّيسلا ةياور يف ًابيرق ٌرم دقو .نيعلا

 ءاجو ء|مهيلع هللا لص ةمطاف عم ًايلع نينمؤملا ريمأ ْنأو .هتجرد يف ّيبنلا عم هلآو

 قتيلا وا نينا رومخا هلا رةيلعالا لطفل لوجو نأ قاس نما ةفاوو ل

 .مالّسلا اهيلع ةمطاف هتنبا عم ةنجلا يف هرصق

 هلوق يف .حلاص يبأ نع ءشمعألا نع «يروثلا نايفس نع بوشآ رهش نبا جرخأ
 هللا هجّوز طارصلا عطق اذإ الإ ةمايقلا موي نمؤم نم ام :لاق "7 4ْتَجّمز ُسوُفُتلا اًذإَو#

 يلع الإ «ةنجلا روح نم ةيروح فلآ نيعبسو ايندلا ءاسن نم ةوسن عبرأب ةنجلا باب ىلع

 هل تسيل «ةنجلا يف ةرخآلا يف اهجوز وهو ايندلا يف ةمطاف لوتبلا جوز هَّنإَف بلاط يبأ نب
 ءاروح لكل «؛ءاروح فلأ نوعبس نانجلا يف هل نكل ءايندلا ءاسن نم اهريغ ةنجلا يف ةجوز

 ."”هداخ فلأ نوعبس

 اهجاوز دنع مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاكب 4 ةرظن

 تكب اهيلع هللا مالس ةمطاف ءارهزلا َّنأ ةماعلاو ةصاخلا تاياور ضعب يف درو :لوقأ

 مث «تاياورلا كلت يلي اهيف درونو .مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمأ نم اهوبأ اهجّوز ام

 .ال ةيآلا :ريوكتلا ةروس )١(

 ٠١. 7:7 بوشآ رهش نبا - بلاط يبأ لآ بقانم (؟)



 دكقطا

 ءارهزلا ةقيدصلا ءاكبل تاياورلا كلت يف تدرو يتلا بابسألا ةشقانمل راصتخاب ضرعتن

 .مالسلا اهيلع

 ىلإ هعفري سابع نبا نع ةضورلا يف ناذاش نبا جرخأ دقف «ةصاخلا تاياور امآأ ١-

 تلخد ذإ هيدي ىلع ءاملا بكسأ هللا لوسر يدي نيب ًافقاو تنك :لاق يسرافلا ناملس

 كيكبي ام» :لاقو اهسأر ىلع هدي هلآو هيلع هللا لص يبنلا عضوف «يكبت يهو ةمطاف

 «تابضخم نهو شيرق ءاسن نم الم ىلع تررم :تلاق «ةيروح اي كينيع هللا ىكبأ ال

 دق ناك :نلق :تلاق ؟نهنم تعمس امو :اهل لاقف .يمع نبا ينو ّفاوعقو يلإ نرظن |ملف

 ام ةينب اي هللاو :اهل لاقف آلام مهلقأو شيرق ريقف لجر نم هتنبا جوزي نأ دمحم ىلع زع

 نم اهجّوز يذلا وه ىلاعت هللا َّنأ يبنلا اهل ركذ مث .يلع نم كجّوز هللا نكلو كتجّوز

 يضر اب تيضر :تلاقو ءاهئاكب دعب تمسبتو اهسأر تعفرف :سابع نبا لاق .يلع

 مث !ىلب :تلاق ؟ةبغر يلع يف ةمطاف اي كديزأ الأ :هلآو هيلع هللا لص لاقف .هلوسرو هللا

 مالسلا اهيلع ءارهزلا تماقف «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ بقانمب هتنبا هللا لوسر ثدح

 ."0(ًايلوو ًالعب يمع نبابو ؛ًايبن هاتبأ اي كبو ءبر هللاب تيضر :تلاقو

 لوسر اهيبأ ىلإ مالّسلا اهيلع ةمطاف تءاج :ليق :لاق ؛لئاضفلا يف ناذاش نبا ىورو

 ؟ًانيع هللا كل ىكبأ ال ,ينيع ةرق اي كيكبي ام :لاقف «ةيكاب يهو هلآو هيلع هللا لص هللا

 لاقف .هل لام ال ريقفب كجّوز كابأ نإ :نلقيو يننرّيعي شيرق ءاسن َّنِإ ,يتبأ اي :تلاق

 كابأ اهنم راتخاف ةعالطا ضرألا ىلع علطا هللا َّنأ يملعا «ةمطاف اي :هلآو هيلع هللا لص

 نيضرت الفأ .هب كجّوزأ نأ ينرمأ مث .كمع نبا كلعب اهنم راتخاف ةيناث ةعالطا علطا مث

 قوفو تيضر :مالّسلا اهيلع تلاقف .ًالعب كل هلعجو هللا هراتخا نم ةجوز ينوكت نأ

 .هئادعأ ىلع هللا فيس ىلع ثيدح الا” ص :نينمؤملا ريمأ لئاضف يف ةضورلا )١(

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت مقص

 د قطار

 .'”(كيلع هللا لص .هللا لوسر اياضرلا

 مالّسلا اهيلع ةمطاف تناك :لاق سابع نبا نع نيقيلا فشك يف ٍلحلا ةمالعلا جرخأو

 هيلع هللا لص هللا لوسرل دحأ اهركذي الف ءركذت هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب

 مث ثيدحلا - «ىلاعت هللا ىلإ اهرمأ َّنِإ .ءامسلا نم رمألا عقوتأ» :لاقو هنع ضرعأ الإ هلآو

 :هيف ءاجو «مالسلا امههيلع ةمطافل نينمؤملا ريمأ ةبطخل ضرعت

 يف ًاديس ةمطاف اي كتجّؤز دق» :اهل لاقو مالّسلا اهيلع ةمطاف اعد تيبلا لخد املف

 اهيلع ةمطاف تكبف .«بلاط يبأ نب يلع كمع نبا ءنيح اصلا نم ةرخآلا يف هنإو ايندلا

 مالسلا دبع نب نمحرلا دبع خيشلا ةياور اهنمف «ةماعلا تاياور انمأو ت7

 ط 777 :7) سلاجملا ةهزن يف 884 ةنس ىفودملا يدادغبلا يعفاشلا يروفصلا

 ءاهسرع ةليل تكب - مالسلا اهيلع - ةمطاف َّنأ ءقئاقعلا يف تيأر :لاق (ةرهاقلا

 بحأال نأ ملعت» :هل تلاقف ءكلذ نع ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا اهأسف

 ءيش يأب يلع يللوقي نأ تيشخف «ةليللا هذه يف يرقف ىلإ ترظن نكلو ايندلا

 ًايضار لزي م ًايلع َّنإف «نامألا كل :ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف ءتئج

 .””هالسلا اهيلع ءارهزلا ىلع ةيوامسلا فحتلا لوزن ركذي مث .«ًايضرم

 هيلع هللا ىلص خرص مث ...:اهيف ءاجو ؟بقانملا يف يمزراوخلا بيطخلا ةياور اهنمو

 ىلص يبنلا بنج ًاسلاج مالّسلا هيلع ًايلع تأر |ملف .تلبقأف مالّسلا اهيلع ةمطافب هلآو

 .7١؟١ص :ناذاش نبال لئاضفلا (0)

 )١( ص:نيقيلا فشك ١960 .

 )( يشعرملا ديسلا - قحلا قاقحإ حرش نع اّلقن 501:1١ -507.
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 َنَأل اهؤاكب نوكي نأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا قفشأف ءتكبو ترصح هلآو هيلع هللا

 دقف «يسفن يف كتولآ ف ؟كيكبي ام» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف .هل لام ال ًايلع

 ةرخآلا يف ِهّنِإو ايندلا يف ًاديس كتجّوز دقل هديب يسفن يذلا ميأو .يلهأ ريخ كل تبصأ
 .20(نيحلاصلا نمل

 «مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ءاكبل ةيعيشلا تاياورلا تضرعت :تاياورلا ةشقانم

 انيب «ليلعت نود - لوألا يفاكلا ةياور يف (ى - مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاكب تركذ اهنكل

 قيس هكنابازرلا كلت قر كةاددق زىرخألا تاياورلا نولكلا يكن زكنل تنكرش

 نبا ينو ءارهزلا يف نعقو يتاللا شيرق ءاسن مالك امهوأ ؛مالسلا اهيلع لوتبلا ءاكبل

 اهيلع ءارهزلا َّنأ اهيناثو ؛نوميملا كرابملا مهجاوز دعب مالسلا |مهيلع نينمؤملا ريمأ اهمع
 .اهجوز تيب ىلإ اهلاقتناب هايإ اهتقرافم ىلع ًانزحو هللا لوسر نم ًءايح تكب مالسلا

 هللا لص اهوبأ اهأسف ءتكب مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ تركذف ىلوألا يفاكلا ةياور امأ

 ىلص ِهّنأو ؛هلهأ ريخ اهجوز هنأ مهلوأ :نيرمأ اهل ركذف درطتسا مث ؟«كيكبي ام١ :هلآو هيع

 ءاج دقو ؛هنم اهجّوز امل ءمالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نم ريخ هلهأ يف ناك ول هلآو هيلع هللا

 نم رمأب لصح دق اهجاوز َّنأ يناثلا رمألاو ؛ءفك ةمطافل ناك امل يلع الون هنأ ةياورلا يف

 خم إف نار اوعخلا نزع يقال و دباعامللا نسال لوفرلا ليظوكلاو لعقد

 هنأ اك ءريخلا الإ لعفي ال ىلاعتو كرابت هللا َّنأ ملعت نأ مالسلا اهيلع ءارهزلا لثم نأش

 مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ ًانيقي ملعن انَّنِإ لب ؛(ةريخلا مه ناك ام راتخيو ءاشي ام قلخي) ىلاعت

 تف ىلا ليش نأ لطتو مالبنلا هيلع نسوا نيمأ ةلؤتس ولعت تداك ةيدنإلا ءاؤوقلا

 مالسلا اهيلع اهؤاكب نوكيف ؛(مالسلا امهيلع يلع نمو اهنم) |مهنم نوكيس هلآو هيلع هللا

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت مقص

 و

 63( قطا

 .اهيبأل اهقارف ببسب لصح دق

 ناذاش نبا ةياور يف امك - اهمع نبا يفو اهيف شيرق ءاسن نعط ببسب لوتبلا ءاكب امأ

 ناسنإلا نأ حضاولا نم ْنِإف -هنم لقن يذلا ردصملا ركذي لو (ليق) ظفلب اهرّدص يتلا

 يأ ىذأتت نأ ةصلخملا ةيفولا ةجوزلا نأش نم َّنِإ اك «حيرجت وأ نعطب دحأ هلان اذإ ملأتي

 اهنايإو اهجوزل ةيفولا ءارهزلا لثمو ءصاقتنالاو نعطلاب اهجوز دحأ لوانت اذإ ىذأ
 نم ًاصاقتنا اهعامس دنع - بير ال - ريبكلا ملألا اهبيصي ىلاعت هللا دنع هتلزنمو هتيالوب
 نم ءادفلاو داهجلا تاحاس يف مهزربأو ًانأيإ مهمدقأو ًامالسإ سانلا لوأ اهجوز ماقم

 يتلا ردصملا ةلوهجملا ةياورلا ةحص ضرف ىلع اذه ؛ةيلاع ةقافخ مالسإلا ةيار عفر لجأ

 :تاذاش نبا اهلقت

 ةرتف نع ثدحتت يتلا نيقيلا فشك ةياور يف) ءايحلا ببسب مالسلا اهيلع اهؤاكب امأو

 ىلص هللا لوسر اهيبأ نع ءايحلا تثرو ءارهزلا ْنأ دحأ ىلع ىفخي ال هّنإف «(جاوزلا لبق

 لوتبلا ةقيدصلا تفرع دقو ءاهردخ يف ءارذعلا نم ءايح دشأ ناك يذلا هلآو هيلع هللا

 رضحم يف اهوبأ اهاعد نيح ًاقرع ببصتت اهلعج يذلا ءايحلا كلذ «ًءايحلاب مالسلا اهيلع

 ةرثعلا هللا كلاقأ» :يبنلا اهل لاقف ءاهريس يف ترثع اَّنَأ ىتح «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 نم ىتح بجتحت تناك يتلا مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ بير الو !«ةرخآلاو ايندلا يف

 ال نأو لاجرلا نم دحأ نهيلإ رظني ال نأ ءاسنلل ءيش لضفأ َّنأ تربتعا يتلاو «ىمعألا

 اهوبأ اهوعدي نيح ءايحلا ال ضرعيس مالسلا اهيلع ءارهزلا لثم ؛مهنم دحأ ىلإ نرظني

 ءايحلاو كابترالا اهبيصيف ؛اهيبأ بنج ىلإ سلجي سيرعلا ْنَأ ةأجف دهاشتو .هتوعد يبلتف

 .قيمعلا ىفطاعلا رثأتلاب ةنرتقملا ءاكبلا ةلاح ىلإ اهب ناعفديو ديدشلا

 هب ترمغ يذلا نانحلاو فطعلا رمأ ىفخي الف ءاهيبأ قارف ىلع ًانزح اهؤاكب امأ



 د فطلا

 اهب هلآو هيلع هللا لص هرمغب ترمتسا نيذللو «هتيب يف اهدوجو لاوط اهابأ ءارهزلا

 يطاق ءارعرلا بلغت قوش ويكلا جبلقلا نأ بنو الو ةعتوذلا تيورقا اهات دعب

 هتضّوعو فورظلا كلحأ يف هعم تشاع يذلا اهابأ اهتقرافمب رثأتيس - مالسلا اهيلع

 .(اهيبأ ٌمَأ) اهاعد ىتح اهيلع هللا مالس بهو تنب ةنمآ هم هنادقف نع اهتياعرو اهنانحب

 تلطهف ءاهعومد بلاغت نأ مالسلا اهيلع فوطعلا ةاتفلا ءارهزلا عطتست مل كلذلو

 نافل داق هلال تاما يهل: ليمحاللا لو شر هانا نأ ع دو ةقنج

 ريمأ بقانم ضعب اهل ركذ مث «مالسلا هيلع يلع تيب ىلإ اهلاقتناو اهجاوزب رمأ يذلا وه

 !«كيلع هللا ىلص .هللا لوسر اي اضرلا قوفو تيضر» :تلاقف «مالسلا هيلع نينمؤملا

 !ًايلوو ًالعب يمع نبابو يبن هاتبأ اي كبو ءبر هللاب تيضر» :تاياورلا ضعب يفو

 اَنَأ مملوأ «مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاكبل نيرخآ نيببس تركذ دقف ةيماعلا تاياورلا امأ

 .هلآو هيلع هللا لص اهيبأ بنج ًاسلاج مالّسلا هيلع ًايلع تدهاشف تلبقأ اهوبأ اهادان امل

 .هل لام ال ًايلع َّنأل اهؤاكب نوكي نأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا قفشأف ءتكبو ترصحف

 .يلهأ ريخ كل تبصأ دقف «يسفن يف كتولآ |مف ؟كيكبي ام :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف

 (.هل لام ال ًايلع َّنأل اهؤاكب نوكي نأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا قفشأف) ةرابع نأ ودبيو

 ةلئاف عقلا هد نوييخ ةياؤرلا نإ ةفيخ ةاوولا دخلا لقوم ةياوزلا و هيج نق

 نأ ويف ما رهزلا ءاكيل ةيماعلا تاياؤرلا هركذ ىاذلا ناقلا يبسلا انآ :ةيعيعلا ةياورلل

 يأب يلع اهل لوقي نأ تّيشخف ءاهجاوز ةليل يف اهرقف ىلإ ترظن مالسلا اهيلع ءارهزلا
 ًايضار لزي م ًايلع َّنإف ,نامألا ِكل :ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا اهل لاقف تئج ءيش

 .مالسلا اهيلع ءارهزلا ىلع ءامسلا نم عاتملا فحت لوزن ةياورلا ركذت مث .ًايضرم

 ةديس هتنباو هللا لوسر ةيصخش ةعيبط مهف نع ةديعب ةيماعلا تاياورلا َّنأ ظحاليو

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠
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 اذه لثم ةبسن نكمي ال هلآو هيلع هللا لص يبنلا لثمف ءامهيلع هللا مالس نيملاعلا ءاسن

 يكبت هنم ةعضب اََأ اهنع لاقو هديب اهابر يتلا هتتبا نأ يبنلا روصتي فيكو ءهل روصتلا
 ىلاعت هللا نم برقلاو ملعلاو ىوقتلا تاجرد يف ٌومسلا نم غلب لجر نم اهجّوز هنآل

 لبق هنم اهبطخي ملأ ؟ةيداملا ةيحانلا نم ًاريقف دعي هنكل ءايلعلا ةجردلا هليبس يف داهجلاو

 ناكف ءريبكلا رهملا اهل الذبو ناثعو فوع نب نمحرلا دبع - انفلسأ امك - نينمؤملا ريمأ

 اهل سيل ةورثلا نأ امل نّيبو اهبصح نأ |مههضرع ىلع هيلع هللا لص مركألا يبنلا باوج
 تيقاويو ًارد ءابصحلا هلآو هيلع هللا لص لّوح ءاش اذإ هنأ امل رهظأ لب «ةميق يأ هيدل

 لوسر امهدرف ءرمعو ركب وبأ - مالسلا |هيلع يلع لبق - ءارهزلا بطخي ملأ !؟رهاوجو

 !؟ىلاعت هللا رمأ اهب رظتتني هّنأب لاقو مزحب هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 كلذلو «مالسلا اهيلع ءارهزلا ريكفت ةعيبط مهف نع ةديعب ةينسلا تاياورلا نأ امك

 ال ريكفت وهو !!اهرقفب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهرّيعي نأ تيشخ اََّنَأ اهيلإ تبسن
 ضم

 ةيداملا رومآلا يف دهزلا نم تغلب يتلا نيملاعلا ءاسن ةديس - ةبسانم ىندأ - بساني

 هيلع نينمؤملا ريمأ تيب ىلإ اهفافز ةليل يف ديدجلا اهفافز بوث لئاسلا يدب اهلعج ًادح

 اذإف ءآليل هيلع ناماني شبك دلج الإ امل سيل اهجوزو اَّنأِب ترختفا يتلاو «مالسلا

 عم تشاع يتلا لوتبلا ةيصخش بساني الو !!هحضان هيلع افلعو هابلق حابصلا حبصأ

 هلاك لا لق امانا نذل طين يق تلعن هه نطل اذ وكلا وت ايعخرا

 مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةيسفن بساني الو .ًائيش اهجوز نم بلطت ال نأ اهاصوأ

 مهتمداخو اهينباو اهجوز راطفإو اهراطفإ تلمحف ءاهماعط ىلع ريقفلا ترثآ يتلا

 تصمت سقي ريك رش مصر - مضيت يقم



 ة>هفقلا

 هللا ىلص هللا لوسر دي ىلع ايبرتو دحاو تيب يف اعرعرت امَّنَأ عم «مالسلا هيلع نينمؤملا

 هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ هريسفت يف يمقلا ميهاربإ نب يلع ةياور يف ءاج دقو .هلآو هيلع

 03 اعجب لاعت هنآ ياض دم ورقم لمح لإ ان ةيعئامالا نأيدهل لافاالطلاو

 هللا لوسرل تناك ام مالّسلا هيلع يلع الول هّنأو «مالّسلا هيلع يلع بلص نم هللا لوسر

 «ضرألا لهأ نم ًادحأ هيلع راتخأ ام هللا لوسر اي :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاق ؛ةيرذ

 .©"0هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهجّوزف

 هيلع نينمؤملا ريمأ نم اهجيوزت يف ةمطاف راشتسا يبنلا َّنأ نيقيرفلا تاياور يف ءاج -*

 ءارهزلا ةراشتسا َّنإَو «!!اهرارقإ اهتوكس ءربكأ هللا :يبنلا لاقف «تتكس اَّئأو ,مالسلا

 ةعانق مدع نع ثدحتنت دق يتلا ةجفلا تالوقتلا مامأ قيرطلا عطقي اهجاوز رمأ يف اهيلع

 اهتز ءازقإلا
 يبأ لآ بقانم يف بوشآ رهش نبا ةياورو ؛" : ١ يلامآلا يف يبموطلا ةياور رظنا)

 هيلامأ يف نيعم نب ىيحي اهاور بوشآ رهش نبا لاق مث .كاحضلا نع ١717 :" بلاط
 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠

 .(ًاعوفرم كلام نب سنأ نع امهدانسإب ةنابإلا يف ةطب نباو

 ةملس ّمأ نع بلاطلا ةيافك نع (7717 )١: ةمغلا فشك يف يلبرألا ةياور يف ءاج دقو

 .ليئربج اهيلع بطخ نم لوأ ْنأل ءاسنلا ىلع رختفت تناك مالّسلا اهيلع ةمطاف نأ

 ريمأ ةلزنم فرعت تناك مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ اهيف ءارم ال يتلا ةقيقحلا َّنِإ -4

 اهّنأب -هريسفت يف يمقلا ةياور يف امك - اهيبأل تحرص دقو .هردقو مالسلا هيلع نينمؤملا

 ةنييمؤملا مآ كقانم ضعي نعاشوبأ امل ثدحت املا (كاذحأ قيموملا نيمآب لدنتال

 0 اهيلع ءارهزلا تشاع دقو !«هللا لوسر اي اضرلا قوفو تيضر» :تلاق مالسلا هيلع

 )١( يمقلا ريسفت رظنا 7:/7".



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت يقم

 ققنو

 ريمأ لوقي .راثيإلاو نواعتلاو ةبحملا ىلع ةلثمألا عورأ اهيف ابرض ةايح اهلعب عم مالسلا

 اهتهركأ الو اهتبضغأ ام هللا وف» :مالسلا امهيلع لوتبلا هتجوز نع مالسلا هيلع نينمؤملا

 .ًارمأ يل تصع الو ينتبضغأ الو هيلإ لجو زع هللا اهضبق ىتح رمأ ىلع كلذ دعب نم

 ."”(اهيلإ يرظنب نازحألاو مومغلا ينع فشكتف اهيلإ رظنأ تنك دقلو

 َّنأب - هباتك يف يناتكلا لوقي امك - هباحصأل هلآو هيلع هللا لص يبنلا دّكأ دقل -4

 نم ةحيصنب ناك مالّسلا اهيلع ةمطافل رثكلا نيبطاخلا نيب نم مالّسلا هيلع ًايلع هليضفت

 نم مغرلا ىلع هاوس نود هب تيضر دقل .مالّسلا هيلع يلع ريغب اهاضر مدعبو بيغلا

 نم جاوزلا ىلع مادقإلا مدعب ةمطاف نحصن ثيح «ةنيدملا يف ءاسنلا اهحذب ةريثك تالواحم

 ."”هللا تاذ يف هتبالصلو رمتسملا داهجلل هفارصنالو هرقفل مالّسلا هيلع يلع

 هللا لوسر َّنأ مالّسلا هيلع يلع نع اضرلا رابخأ نويع يف قودصلا خيشلا ىور -*

 :اولاقو ةمطاف رمأ يف شيرق نم لاجر ينبتاع دقل «يلع اي» :هل لاق هلآو هيلع هللا لص

 هللا لب هتجّوزو مكتعنم انأ ام هللاو :مهل تلقف !ًايلع تجّوزتو انتعنمف كيلإ اهانبطخ

 .""(هجّوزو مكعنم ىلاعت

 ثيح قفو يذلا مهسفانم ىلع لّوقتلا نم نيبئاخلا لاجرلا ءالؤه عنمي يذلا امو

 هجيوزتو مهايإ هدر ىلع هللا لوسر اوبتاع نيذلا ءاوباخ ثيح قبسلا بصق زاحو ءاولشف

 :اهيبأل تلاق اهَّئأو هب ةيضار نكت مل مالسلا اهيلع ةمطاف َّنِإ نولوقيف ءمهاوس نم هتتنبا

 !!لئاع ريقف لجر نم ينتجؤز

 )١( راونألا راحب :رظنأ 57: 5 ١17 .

 .70 ص :يناتكلل دمغ يف رتو مالّسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف باتك :رظنأ ()

 .” حر/ ١: //١١ مالّسلا هيلع اضرلا رابخأ نويع (")



 د ففنا

 :فاطملا ةقاح ق اهبلإ ةراتقإلا مدي ال ةرهك ةجكح ليلفلا ءارهولا ويك نأ لعادل

 ءارهزلا رهم هفيفخت يف ةنسح ةئس هتّمأل نسي نأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر دارأ دقف

 اهاوس ةأرما يأ رعشت نل ثيح «ةنسلا رهم هاّيِإ هلعجو نيملاعلا ءاسن ةديس مالسلا اهيلع

 املاط جاوزلا ىلع اومدقي نأ بابشلا عسو يف نوكيسو «آليلق اهرهم نوكي نيح نبغلاب

 ةيبوزعلا ةرهاظ ءافتخاو جاوزلا ةنس راشتنال ةاعدم كلذ نوكيسو ءاريسي هرهم ناك

 .نيسنجلا الكل ةفلتخملا ةيحورلا ضارمألاو ماثآلاو يصاعملا نطبتست يتلا ةتيقملا

 بوُيأ بأ نع يعبر نب ةّبابع نع هدانسإب يلزاغملا نبا اهاور ةياور يف ءاج -8

 ةمطاف هيلع تلخدف ًةضرم ضرم (ملسو هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر نأ يراصنألا

 فعضلاو دهجلا نم هللا لوسرب ام تأر الف ءهضَّرَم نم ةقان وهو «هدوعت اهيلع هللا لص

 ضرألا ىلإ علّطا لجو ّزع هللا ّنِإ ةمطاف اي» :اهل لاقف اهّنَعمَذ تجرخ ىّبح ٌةَربَعلا اِهْنقَتَح

 لإ ىحوأف كّلعب اهنم راتخاف ةيناث اهيلإ علطا م ًاّيبن هثعبف كابأ اهنم راتخاف ةعالطا
 الج مهمظعأ كجّوز كاَّيِإ هللا ةماركل َّنأ ةمطاف اي تملع امأ .ًاّيصو هنذختاو ةتحكنأف

 لاق ٌمث.ترشبتساو مالسلا اهيلع ةمطاف كلذب تّرسف ؟ًاملِع مهمّلعأو الس مهمّدقأو

 هللاب ناويإ :بقاوث سارضأ ةينامث لعل ةمطاف اي :(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) هللا لوسر اه

 نع هيبنو فورعملاب هرمأو نيسحلاو نسحلا هاطبسو «ةمطاف هجيوزتو .هتمكحو هلوسربو

 .لجو ّرع هللا باتكب هؤاضقو ءركنملا

 نيرخآلا الو نيِلّوألا نم دحأ اهطعُي ل لاصخ عبس انيطعأ تيب لهأ اّنِإ !ةمطاف اي

 ,كوبأ وهو ءايبنألا لضفأ انيبن ؛انريغ نيرخآلا نم دحأ اهكردي الو :لاق وأ - انلبق

 هل نم اًنمو ءكيبأ ٌمع وهو ءادهشلا ريخ انديهشو .كّلعب وهو ءايصوألا ريخ انّيصوو

 اهو ةّمألا هذه اطبس اًنمو ءكّمع نبا رفعج وهو ءاشي ثيح ةّنجلا يف اههب دري ناحانجب

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت مقص

 كققحع
 وع و 7

 0 (ةّمألا هذه ىِدهَم هديب ىسفن ىذلاو اثمو «كانبا

0 

 هللا لص هّنأو ءاهيبأ ضرمل تكب دق مالسلا اهيلع ءارهزلا نأ ةياورلا هذه يف ظحالنو

 اهيبأل ىلاعت هللا اهاطعأ يتلا ةلزنملا نع اهاّيإ اهثيدحتب هضرمل اهنزح اهنع ىّرس هلآو هيلع

 .اهينبالو ةزمح اهيبأ معو اهجوزو

 (نايقتلي نيرحبلا جرم ) قادصم نينمؤملاريمأو ءارهزلا

 هللا لوسرل ليئربج لوق اهتياهن يف ءاجو «ةمامإلا لئالد يف يربطلا ةياور ًابيرق ترم
 :هلآو ةيلع هللا لض

 :نامثعل لوقت نأو .ضرألا يف مالّسلا اهيلع ةمطافب هجّوزت نأ ىلاعت هللا كرمأ دقو ...)

 امُهَئْيَب ءنايِقتلي نْيَرْحَبلا حرم ”ميِحّرلا نمحّرلا هللامئسب# :نآرقلا يف يلوق ٌتعمس امأ

 ارشْب ءاملا نِم قّلَخ يلا َوُهَول :يباتك يف تعمس امو(أ) !؟"74يايِغْبَي ال ُحَرْرَب
 !؟("7ًاريِدَق كبَر ناكحو ار ذهصَو ابن ُهَلَعَجَف

 :لاق ناطقلا ديعس نب ىيحي نع قودصلا خيشلا ىورو

 نْئَرْخَبلا َحَرَم# لجو زع هلوق يف لوقي مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تعمس

 نم نارحب مالسلا امهيلع ةمطافو يلع :لاق .4ناَيِغْبَيال َحْررَب اَمُهتيَب * ِناَيِقَتلَي
 *«ٌُناَجْيَمْلاَو ُؤلؤللا اَمُهّْنِم مُرَخَيلل .هبحاص ىلع امهدحأ يغبيال ,ناقيمع «ملعلا

 (*”.مالسلا امههيلع نيسحلاو نسحلا

 .170ح / ٠١ 5ص :يلزاغملا نبال بلاط يبأ نب يلع بقانم )١(

 .١7و ١9 ناتيآلا :نمحر لا ةروس (؟)

 .0 5 ةيآلا :ناقرفلا ةروس (”)

 .45ح /55 ص :لاصخلا (5)



 يفض

 ًادحأ نينمؤم لا ريمأ ىلع راتخت ال ةمطاف

 اهربخأ نيح ترشبتساو تّرس مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ يلزاغملا نبا ةياور يف رم
 ناذاش نبا ةياور يف ّرمو «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةلزنمب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 هللا هراتخا نَم ًةجوز ينوكت نأ نيضرت الفأ» :هتنبا لأس هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ

 هللا ىلص .هللا لوسر اي اضرلا قوفو ٌتيضر) :مالّسلا اهيلع تلاقف .«ًالعب ِكل هلعجو
 :تلاق مالسلا اهيلع ةمطاف َّنأ نينمؤملا ريمأ لئاضف يف ةضورلا ةياور يف ءاج اى.«كيلع

 .«ايلوو ًالعب يمع نبابو ءايبن هاتبأ اي كبو أبر هللاب ٌتيضر»

 اي ...»:لاق هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ ءيمقلا ميهاربإ نب يلع ةياور يف ءاجو

 هيلع يلع بلص نم يتيرذ لعجو .هبلص نم هتيرذ هل لعج الإ ًايبن هللا ثعب ام ,ةمطاف
 لوسر اي :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقف .ةيرذ يل تناك ام مالّسلا هيلع يلع الولو مالّسلا

 .©"0(هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهجّوزف !ضرألا لهأ نم ًادحأ هيلع راتخأ ام هللا

 مالسلا امهيلع ةمطافو يلع نيب ةموصخ عوقو ةيرف

 :لاق تباث يبأ نب بيبح نع هدانسإب عئارشلا للع يف ةياور قودصلا خيشلا دروأ
 يقلأو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخدف «مالك (مالسلا امهيلع) ةمطافو يلع نيب ناك

 ءاجو «بناج نم تعجطضاف مالسلا اهيلع ةمطاف تءاجف ءهيلع عجطضاف لاثم هل

 يلع دي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذخأف :لاق ءبناج نم عجطضاف مالسلا هيلع يلع

 مث ءامهنيب حلصأ ىتح لزي ملف ؛هترس ىلع اهعضوف ةمطاف دي ذخأو .هترس ىلع اهعضوف

 يف ىرشبلا ىرن نحنو تجرخو «لاح ىلع تنأو تلخد هللا لوسر ايا :هل ليقف ءجرخ

 )١( يمقلا ريسفت 7:/7".

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - |مظك# جكإم

 قه

 .(يلإ ضرألا هجو ىلع نم بحأ نينثا نيب تحلصأ دقو ينعنمي ام (و) :لاق .كهجو

 يف دقتعمب يل وه الو «دمتعمب يدنع ربخلا اذه سيل :- هللا همحر - قودصلا لاق مث

 هللا لوسر جاتحي مالك امهنيب عقيل اناك ام (مالسلا |مهيلع) ةمطافو ًايلع ّنأل «ةلعلا هذه

 ءاسن ةديس يهو «نييصولا ديس مالسلا هيلع هّنأل ءامهنيب حالصإلا ىلإ هلآو هيلع هللا لص

 .'"'قلخلا نسح يف هلآو هيلع هللا ىلص هللا يبنب نايدتقم «نيملاعلا

 :لاق - هنع هللا يضر - يسرافلا ناملس ىلإ هعفري سابع نبا نع :لئاضفلا ؛ةضورلا

 .يكبت يهو ةمطاف تلخد ذإ هيدي ىلع ءاملا بكسأ هللا لوسر يدي نيب ًافقاو تنك

 كينيع هللا ىكبأ ال كيكبي ام» :لاقو اهسأر ىلع هدي هلآو هيلع هللا لص يبنلا عضوف

 اوعقو يلإ نرظن |ملف .تابضخم نهو شيرق ءاسن نم الم ىلع تررم :تلاق «ةيروح اي

 نأ دمحم ىلع زع دق ناك :نلق :تلاق ؟نهنم تعمس امو :اهل لاقف «يمع نبا ينو ّيف

 نكلو كتجّوز ام ةينب اي هللاو :اهل لاقف آلام مهلقأو شيرق ريقف لجر نم هتنبا جوزي
 تلعج كلذ دنعف نالفو نالف كبطخ هنأ كلذو .هنم هودب ناكف يلع نم كجّوز هللا

 تعمس ذإ رجفلا ةالص ةعمجلا موي تيلص انيبف ء«سانلا نع تكسمأو ىلاعت هللا ىلإ كرمأ

 «نيطرقم «نيجوتم ةكئالملا نم ًافص نوعبس هعمو ليئربج يبيبحب اذإو «ةكئالملا فيفح

 زع هللا َّنِإ دمحم اي١ :لاقف ؟ليئربج يخأ اي ءاسلا نم ةعقعقلا هذه ام :تلقف نيجلمدم

 ءاسنلا نمو مالسلا هيلع ًايلع لاجرلا نم اهنم راتخاف «ةعالطا ضرألا ىلإ علطا لجو

 :تلاقو ءاهئاكب دعب تمسبتو اهسأر تعفرف «يلع نم ةمطاف جّوْزف ,مالسلا اهيلع ةمطاف

 ؟ةبغر يلع يف ةمطاف اي كديزأ الآ :هلآو هيلع هللا لص لاقف .هلوسرو هللا يضر اب تيضر

 .هتقان ىلع حلاص يخأ :ةعبرأ انم مركأ نابكر لجو زع هللا ىلع دري ال :لاق «ىلب :تلاق

 )١( عيارشلا للع ١: »157يسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛775١ بابلا ١57:47 -/181.



 د ففلا

 نم ةقان ىلع بلاط يبأ نب يلع كلعبو «قاربلا ىلع انأو .ءابضعلا يتقان ىلع ةزمح يمعو

 هللا رون نم تقلخ ةقان :لاق ؟تقلخ ءيش يأ نم ةقانلا ل فص :تلاقف .ةنجلا قون

 .بهذلا نم اهمئاوق .قدحلا ءادوس «سأرلا ءارمح ,ءارفص «نيبنجلا ةجبدم ءلجو زع

 ةبق اهيلع .رضخألا دجربزلا نم اهنطبو «توقايلا نم اهانيع .بطرلا ولولا نم اهماطخ

 زع هللا وفع نم تقلخ ءاهنطاب نم اهرهاظو ءاهرهاظ نم اهنطاب ىري .ءاضيب ةؤلؤل نم

 فلأ نوعبس نكرلاو نكرلا نيب ءًانكر فلأ نوعبس اهلل .هللا قون نم ةقانلا كلت .لجو

 اذه نم :اولاق الإ ةكئالملا نم الم ىلع رمي ال حيبستلا عاونأب لجو زع هللا نوحبسي كلم

 وأ ءشرع لماح وأ ءًابرقم اكلم وأ ءًالسرم ًايبن هارتأ لجو زع هللا ىلع همركأ ام ؟دبعلا

 الو ءلسرم يبنب اذه سيل .سانلا اهبأ :شرعلا نانطب نم دانم يدانيف ؟يسرك لماح

 الاجر ًالاجر نوردبيف !هيلع همالسو هللا تاولص بلاط يبأ نب يلع اذه .برقم كلم

 نيذلاو «لبقن ملف انوحصنو .قدصن ملف انوثدح .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :نولوقيف

 «ةبغر يلع يف كديزأ الأ ةمطاف اي .ةرخآلا يف نوجني كلذك «ىقثولا ةورعلاب اوقلعت هنوبحي

 َّنأل .نوراه نم هللا ىلع مركأ ًايلع َّنِإ :هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق .هاتبأ اي يندز :تلاق

 ٌتبضغ ام ًايبن قحلاب كابأ ثعب يذلاو .طق ينبضغُي ل يلعو ءىسوم بضغأ نوراه

 يلع ين كديزأ الأ ةمطاف اي .ينع بضغلا بهذ الإ يلع هجو يف ٌترظن امو .طق ًاموي هيلع

 مالسلا نم ًايلع أرقا دمحم اي :لاقو ليئربج يلع طبه :لاق .هللا يبن اي يندز :تلاق ؟ةبغر

 نيانوت اب لاس اياكابو ايواطات ثيضر :مالسلا اهيلع ةمطاف تلاقو تماقف .ّمالسلا
000 

 (ًايلوو ًالعب ىمع

 .اهتاليثمو ةياورلا هذه ةشقانم تّرم :لوقأ

 )١( ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛,/” ص :نينمؤملا ريمأ لئاضف يف ةضورلا "١59:57 -١9١.
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 لوسر ىلإ ةمطاف تكش» :لاق (مالسلا اهيلع) دمحم نب رفعج نع :راونألا حابصم

 ىلع هعّْزو الإ هقزر نم ًائيش عدي ال هللا لوسر اي :تلاقف ايلع هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 َّنِإو ءيطخس هطخس ْنِإ !؟يمع نباو يخأ يف ينيطخستأ ةمطاف اي :امل لاقف ,نيكاسملا

 .""(لجو زع هللا طخس يطخس

 يهو .هّلوسرو ىلاعت هللا يضري ًائيش طخست نأ مالسلا اهيلع ءارهزلل اشاح :لوقأ

 هقزر نم عدي ال اهجوز نأ اهيبأل يكتشت نأ نم ًاسفن ىمسأو ًاردق ىلعأ مالسلا اهيلع

 صيمق اهتطعأف ةريقف ةلئاس اهسفن ىلع ترثآ يتلا يهف «نيكاسملا ىلع هعّزو الإ ًائيش

 اهدقع تعطقف - مايأ ةثالثل عايج مهو - اهينباو اهجوزو اهسفن ىلع ترثآو ءاهفافز

 يف (ىتأ له) ةروس اهقح يف تلزن يتلا يهو ؛ًاعئاج ًاريقف ًايبارعأ هتطعأو اهقنع نم

 اهينباو اهلعب راطفإو اهراطفإ ماعط مهتطعأ نيذلا ريسألاو ميتيلاو نيكسملا اهراثيإ

 ءارهزلا !مهبرل نومئاص كلذ لالخ مهو حارقلا ءاملا الإ اهالخ اوقوذي مل مايأ ةثالثل

 نم سيل !ةعئاج هنود ىقبتو قدنخلا رفح لالخ زبخ ةرسك ىلع اهابأ رثؤت يتلا ةرثؤملا

 يه لب «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهجوز راثيإ ىلع ضارتعالا ةرهاطلا ةقيدصلا نآش

 اهيلعو هلآو هيلع هللا لص اهوبأ اهآر امل يتلا يهو ءشيعلا ةبوشج هتكراشمب ةديعس

 هيلع هللا لص هانيع تعمد ءاهدلو عضرتو اهيديب نحطت يهو «لبإلا ةلجأ نم ءاسك

 دمحلا .هللا لوسر اي» :تلاقف «!ةرخآلا ةوالحب ايندلا ةرارم لّجعت هاتنب اي) :لاقف هلآو

 ءارهزلا راثيإ نع ثيدحلا يف ًالماك ًالصف اندقع دقو .«هئالآ ىلع هلل ركشلاو هئامعن ىلع هلل

 .مالسلا اهيلع

 )١( راونألا راحب "5 : 187.



 د فطلا

 مالسلا اهيلع ءارهزلا رهم

 نود لوحي يذلا يلصألا قئاعلا ةلازإل حضاو يعس يف رهملا ليلقت ىلع مالسإلا ٌتح

 لايجألل ًاسرد مالسلا اهيلع ءارهزلا تيملاكلا ءاسن لضفأ رهم ناكو ءبابشلا جاوز

 يف ينيلكلا اهاور يتلا ةياورلا يف أرقي نيح راحي ءرملا نو .ًاليوط هدنع فوقولا يغبني
 ّنهلقأو ًاهجو نهحبصأ يتمأ ءاسن لضفأ» :لاق هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يفاكلا

 !!روهملا ىلعأ اهتايتف جاوزل طرتشت ةملسملا لئاوعلا ضعب َّنأ دجي مث «2"«ًارهم

 ىلص هللا لوسر جّوز» :لوقي مالّسلا هيلع هللا دبع ابأ تعمس :لاق «ريكب يبأ نع

 يواست ةيمطح هل عرد ىلع مالّسلا اهيلع ةمطاف مالّسلا هيلع ًايلع هلآو هيلع هللا

 .27(ًامهرد نيثالث

 هجاوز ةبطخ يف لاق ِهَّنأ مالّسلا هيلع داوجلا يلع نب دمحم رفعج يبأ نع يمربطلا ىور

 ىلع هللا ٍّقصو .هتينادحول ًاصالخإ هللا الإ هلإ الو .هتمعنب ًارارقإ هلل دمحلا» :لضفلا ّمأب

 .«هترتع نم ءايفصألاو هتيرب ديس

 لاقف ؛مارحلا نع لالحلاب مهانغأ نأ مانألا ىلع هللا لضف نم ناك دقف دعب امأ»

 نإ دكنامإو دك دابع نم َنيِحِلاصلاَو دكحنم ىمايألا اوُحِححْنَآَو9 :هناحبس
 .74ميِلَع ٌعساو هّللاَو هِلْضَف “نم هللا ُمِهنغُي ءارّقف اوُنوكحَي

 نم اهل لذب دقو «نومألملا هللا دبع تنب لضفلا َّمأ بطخي ىسوم نب يلع نب دمحم َّنإ مث

 لهف .دايج مهرد ةئاسمخ وهو .هلآو هيلع هللا لص دمحم تنب ةمطاف هتدج رهم قادص

 .5 ح /775 :ه يفاكلا )١(

 .دانسإلا برق نع 27١ ح / ٠١0 :57 راونألا راحب (؟)

 .757 ةيآلا :رونلا ةروس (7)

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠
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 ابأ اي كتجّوز دق معن :نومأملا لاق ؟روكذملا قادصلا اذه ىلع اهم نينمؤملا ريمأ اي تجوز

 هيلع رفعج وبأ لاق «؟حاكنلا َتلبق لهف ءروكذملا قادصلا ىلع يتنبا لضفلا َّمأ رفعج

 20ه تيفو كلذ تتلبق دق «معن :مالّسلا

 عرد ىلع ًايلع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر جّوْز» :لاق ءمالّسلا هيلع هللا دبع بأ نع

 ."”(|[هبونج تحت اعجطضا اذإ فوصلا نالعجي .شبك باهإ اهشارف ناكو .ةيمطح

 «ةربح درب درج :مالّسلا اهيلع ةمطاف قادص ناك» :لاق مالّسلا هيلع رفعج يبأ نع

 ."”(هيلع نامانيو هناشرفيو هنايقلي «شبك باهإ اهشارف ناكو .ةيمطح عردو

 ىلع الإ هئاسن نم هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر حكن ام» :لاق هَّنأ مالّسلا هيلع يلع نع

 ؛مالّسلا اهيلع ةمطاف ينحكنأ كلذ ىلعو .ةضف نم ةيقوألا فصنو ةيقوأ ةرشع ىتنثا

 .«ًامهرد نوعبرأ :ةيقوألاف

 .270ةتس نزو ذئموي مهردلا تناكو» :مالّسلا هيلع دمحم نب رفعج لاق

 هيلع هللا لص هللا لوسر َّنَأ هيف ءاج ًاثيدح مالّسلا هيلع ىلع نع هدنسب يقهيبلا ىور

 اي هللاو ال :تلق :لاق ؟هب اهّلحتست ءيش نم كدنع له» :مالسلا هيلع لعل لاق هلآو

 اهَمِإ هللاو :مالّسلا هيلع يلع لاق ؟اهلحتست تنك يتلا عردلاب ٌتلعف اف :لاق .هللا لوسر

 اهيلإ اهب ثعباو ءاهكتجّوز دقف بهذا :لاق .مهرد ةئامعبرأ الإ اهنمث ام ؛ةيمطح عردل

 .©(هب اهلحتساف

 .747 :؟ جاجتحالا )١(

 .” ح/3ا/ا/ :ه يفاكلا عورف (5)

 .5 ح/ 37/8 :4 يفاكلا عورف (")

 .مالسإلا مئاعد نع ١« ح/ 57 1١6: لئاسولا كردتسم (5)

 .يقهيبلل ىربكلا نئسلا نع 01 ٠١: قحلا قاقحإ تاقحلم (0)



 يفشل

 ةمطاف ٍجّوز نيح هلآو هيلع هللا لص يبنلا بطخ :لاق مالّسلا هيلع نيدباعلا نيز نع

 هتردقب دوبعملا .هتمعنل دومحملا هلل دمحلا» :لاقف مالّسلا هيلع يلع نم مالّسلا اهيلع

 .هضرأو هئامس يف هرمأ ذفانلا ,هدنع |ميف هيلإ بوغرملا .هباذع نم بوهرملا ؛هناطلسل عاطملا

 ةضف لاقثم ةئارعبرأ ىلع هتجّوز دقف «يلع نم ةمطاف جّوْزَأ نأ ينرمأ لجو زع هللا َّنإ مث
 .«يلع كلذب يضر نإ

 لاقف .مالّسلا هيلع يلع ل خد ذإ بهتنن انيبف !اوبهتنا :لاقف رسب قبطب اعد مث

 دقف ؛ةمطاف كج ّوزأ نأ ينرمأ هللا َّنأ تملعأ ,يلعايا :هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 ٌتيضر :مالسلا هيلع يلع لاقف ؟تيضر نإ ةضف لاقثم ةئامعبرأ ىلع اهكتجّوز
 دعسأو ءامكلمش هللا عمج :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف .هلوسرو هللا نع كلذب

 .")(ًابيط ًاريثك |(مىكنم جرخأو ءامكدج

 لضف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر رهظأ امل» :لاق مالّسلا هيلع قداصلا انالوم نع

 بطخ نأ ىلإ هللا لوسر نم ًافوخ هنورتسيو كلذب نوتفاختي نوقفانملا ناك نينمؤملا ريمأ
 ال هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكف ,بئاغرلا اهجيوزت يف اولذبو «ةمطاف شيرق رباكأ

 هللا لص هللا لوسر لاقف ءبلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ اهبطخ ىتح ؛مهنم ًادحأ جّوْزي

 َّنَأل «ءامسلا يف اهايإ كجّوز هللاو اّلإ اهجيوزتل ةمطاف يتنبا اهتبطخ ام «يلع اي :هلآو هيلع
 :هيف ءاجو ؟ثيدحلا -«ةمطاف يتنبا ينو كيف كلذ دعو هللا

 ام اهتلحن هللا دبع ابأ اي» :لاق ؟هللا لوسر اي ضرألا يف اهتلحن ام :ناهيلا نب ةفيذح لاق

 ةناسغت لاق *هللا لوسر ايوه كو :لاق :«نقتاو نهم نبأ نم نما ءاسن نم ةثس نوكت

 مظعت برعلا تاتويب نإ ةّمألا ءاسن يف اهيلع دادزي ال هللا لوسر اي :ةفيذح لاق .«مهرد

 .قالخألا مراكم نع «5 ح/ 770 ٠٠١: راونألا راحب )١(

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا «
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 كقشن تا

 مهرد ةئاسمخلا» :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاق !؟اهيف سفانتتو ةلحنلا
 و و 38

 هللا لوسر اي :ناييلا نب ةفيذح لاق .«ةوسأ ىخأو ىتنبا ىف ةّمأللو ,ةمحر و هللا نم ٌبيدأت

 :ولط يا راب دنحيلا نورك 0 كوعطولا ضار مهرد ةئامسمخلا غلبي مل نمف

 هل لاقف ؟مهرد ةئاسمخلا ىلع ةدايزلا 0 للا ل سوار سلخ لاف

 .(مهرد ةئاسمخلا ىلع ديزي الو ًارب ايندلا ضرع نم اهيطعي ام لعجي» :هلآو هيلع هللا لص

 :لئاق نم زع هلوق يف لجو زع هللا نع هايإ انتغلب |هيف هللا لوسر اي تقدص :ةفيدج لآقف

 ل 0 امّنإَو انتهي نوح 5 ُهْنِم ا الف ًاراطنق نُهادخإ ْمَثْيت او

 .204ًاظيِلَع ًاقايمْكحُت ذكصنِم ن ْذْحَأَو ضب ىلإ كحُضعَ نما ديو ودا

 اي ىرت الأ .نهيلإ ءاضفإلا دنع اّلِإ كلذ نمل بجو ام» :هلآو هيلع هللا ّلص يبنلا لاق

 َنْضوُيسَمَت نأ ٍلْبَق “نم ُضوُمْتْفَلَط :نإو# :«لجو زع هلوق عمستو ةفيذح هللا دبع ابأ
 دفع هديب يِنَل اَوُفْعَيْوَأ َوُْعَي د ير الا زي ود اه تقلا ةيفيرت نول قصرت ذو

 َنولَمْعَت امي هّللا ب ىإ دكني َلْضفلا اوت الو ىوُقَتلِل برق اوُفْعَت نأو حاكنتلا

 ثيدحلا -«ًائيش اوذخأتال نأ نسسمُي لو نهيلإ ٌضفْيملاذإ هنأ هركذ ّرع ملعأف» 00

 ("”ةجاحلا ردق هنم انلقن دقو .هلوطب

 هيلع هللا لص يبنلا لاق ءمالّسلا اهيلع ةمطاف تبطخ املا :لاق مالّسلا هيلع يلع نع

 اورثكأ :لاق .ةئاعبرأب اهعبف :لاق .يعردو يتلحار يعم :تلق ؟رهم نم كل له :هلآو

 9 «ءاسنلا نم ةأرما اَّمإَف :ةمطافل بيطلا

 .١7و 7١ ناتيآلا :ءاسنلا ةروس )١(

 .1"77/ ةيآلا :ةرقبلا ةروس (؟)

 . ١١7 ص :يبيصخلل ىربكلا ةيادهلا (")

 .2ا/ا/ غ8 ح/ 17:585 لامعلا زنك (5)



 دفنا

 رانلاو ةنجلا مالسلا اهيلع ةمطاف رهم

 لخدتو «ةّنجلا اهءايلوأ لخدُت يهف .رانلاو ةّنجلا ىربكلا ةقيّدصلا ىلاعت هللا رهمأ

 لخديُي «رانلاو ةثجلا ميسق مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلاعت لعجو ؛رانلا اهءادعأ

 لحن دقلو !!نيجوز نم هللا ىلع امهمركأ |مف .رانلا هءادعأ لخدّيو «ةنجلا هءايلوأ

 هللا نذأ ٍتيب نم هفرشأ |مف ,يلع تيب يف اهلعجف «ىبوط ةرجش ةمطاف هم ىلاعت هللا

 !هّمسا هيف ركذيو عفري نأ هل

 مالسلا هيلع هللا دبع يبَأ نع ريصب يبَأو رامع نب قاحسإ نع هدنسب يسوطلا يلامأ نع

 اهرهمأو ءال اهعبرف ءايندلا عبُر مالسلا اهيلع ةمطاف رهمأ ىلاعتو كرابت هللا َّنِإ :لاق

 ىلعو «ىربكلا ةقيّدصلا يهو «ةنجلا اهءايلوأ لخدتو .رانلا اهءادعأ لخدت :رانلاو ةّنجلا

 .20(ىلوألا ٌنورقلا تراد اهتفرعم

 مالسلا مهيلع هئابآ نع ,قداصلا نع ءالعلا بأ نب نيسحلا نع هدنسب قودصلا يلامأ

 يفو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلع نميأ ّمأ تلخد» :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاق «لاق

 ةنالف َّنِإ :تلاقف ؟نميأ َّمأ اي كعم ام :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهل لاقف ,ءيش اهتفحلم

 ةمطاف هللا لوسر اي :تلاقو نميأ ٌّمأ تكب مث ءاهراثن نم تذخأف اهيلع اورثتف اهوكلمأ

 َّنإف .نيبذكت مل نميأ ّمأ اي :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ائيش اهيلع رثنت ملو اهتجّوز

 نم مهيلع رثنت نأ ةنجلا راجشأ رمأ (مالسلا |مهيلع) ًايلع ةمطاف ُتِجّوز امل ىلاعتو كرابت هللا

 لحن دقلو .نوملعياال ام اهنم اوذخأف ءاهقربتساو اهدرمزو اهردو اهتوقايو اهللحو اهيلح

 ("”.«مالسلا هيلع يلع لزنم يف اهلعجف «مالسلا اهيلع ةمطاف رهم يف ىبوط هللا

 .يسوطلا يلامأ نع ٠١5 :41" يبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛5 149 ح / 578ص :يسوطلا يلامأ )١(

 .قودصلا يلامأ نع 44 - 98 :57” راونألا راحب )١(

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠

0 
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 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ضغبم ىلع مارح ايندلا

 وه مالسلا هيلع ًايلع نينمؤملا ريمأ نأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ةياورلا يف ءاج

 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ضغبم َّنأ نع ثّدحتت ةلبقملا ةياورلا ّنركل «رانلاو ةّنجلا ميسق

 «مالسلا اهيلع ةمطاف رهم وه - اهسمح وأ - ايندلا عبُر َّنأل ءًامارح ضرألا ىلع ىثمي
 : ع ع ع

 نأ هل زيجت ال لب ءاهكلُم يف يشمي نأ نينمؤملا ريمأ ضغبمل زيجت ال مالسلا اهيلع ءارهزلاو

 لوسر (يل) لاق» :لوقي ًايلع تعمس :لاق ليقع نب ىيحي نع «يرهزألا نب ةبتع نع
1 : 5 32 7 
 ىلع وأ - ايندلا سمح ىلع ةمطاف كجّوزَأ نأ ينرمأ هللا َّنِإ :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 ىشمو «مارح هيلع ايندلاف .ءكضغبي وهو ضرألا ىلع ىشم نمف - ةبتع كش ؛اهعبر

 ."0(ًامارح اهيلع

 مالسلا اهيلع ءارهزلا رهم فيفخت رس

 :مالسإلا ةسيدق هباتك يف يناليملا لاق

 دي تاذ ةّلقل كلذ سيلف ؛مالّسلا اهيلع ةمطاف رهم فيفخت رس ىلإ هّونأ نأ انه دب الو)

 يبنلا ناكمإب ناكو ءاهريغو ًافيسو ًاسرفو ًاحضان ًاريعب كلتمي ناك ذإ ؛مالّسلا هيلع يلع

 لص ِهَّنأ كلذ يف ّرسلاف .ًايلاغ ًارهم هنم بلطيو اهّلك اهعيبب هرمأي نأ هلآو هيلع هللا لص

 نوبراحي فيك نيملسملا مّلعي نأ ديري هَّنِإ مث َآلَوَأ ةئسلا رهم عّرشي نأ ديري هلآو هيلع هللا

 .ةيلهاجلا تاداعلا

 )١( يزودنقلا - ىبرقلا يوذل ةدوملا عيباني ١5 :7/ مقرلا 5 45.



 دكفطا

 جاوزلا ىلإ ةبسنلاب يمالسإلا أدبملا نالعإ كلذ نم هلآو هيلع هللا لص دصقي :ًايناثو

 ىلع اومدقي يكل «بابشلا لهاك نع لاقثألا عفرو روهملا فيفخت ساسأ ىلع مئاقلا

 .مهنم ريثك قيرط يف يعيبط عنام وه ليقثلا رهملاف ؛جاوزلاب مهنيد يثلث اوزرحيو جاوزلا

 ةيجوزلا هتايح ءدب يف هلقث نم ٌنئيف ًاَدج ًايلاغ ًارهم جاوزلا ليمحت يقطنملا نم سيلو

 ديري يذلا بابشلا مامأ عنام الف افيفخ رهملا ناك اذإ امأو «يغبني امك جاوزلاب أنهي الف

 نصحيو هنيدو هسفن نوصيف «جاوزلا ىلع ةلماك ةبغرب مدقيف «ةيجوزلا ةايحلا شيعي نأ

 .ةيقلخلاو ةيسنجلا تافارحنالاب ثولتلا نم هضرع

 كلذب تيضر امك ةمطاف ىلع هللا مالسو ءرهملا ففخ اى هللا لوسر ىلع هللا لصف

 رهم ةاعارم ةيمالسإلا ةّمألا ىلعف .كلذ ىلع ضرتعي نمل راعلاو لذلاو رثكأ بلطت ملو

 ةيعامتجالا لكاشملا نم ًاريثك اوجلاعي نأ اودارأ نإ -مالّسلا اهيلع ةمطاف رهم وهو -ةنسلا

 ًامورحم باش ىقبي ال ىتح بابشلا ىلع جاوزلا تاقفن اولّهسيلو «ةيسنجلاو ةيقالخألاو

 ."7همالك ىهتنا؛(ةرخآلاو ايندلا رع او رسختف ءبناجألا نم ةدروتسملا تاداعلا ءارو

 مالسلا اهيلع ءارهزلا قادص

 اهيلع نينمؤملا ريمأ اهيلإ هقاس ّيضرأ ٌرهمو قادص مالسلا اهيلع ءارهزلل

 قوف نم اهجّوز يذلا وه ىلاعت هللا ْنأل «ٌيوامس رهمو قادص كلذك امهلو «مالسلا

 هللا ىلص هللا لوسر جّوز املا :لاق مالّسلا هيلع هللا دبع بأ نع يسوطلا خيشلا ىور

 )١( ص :مالسإلا ةسيّدق 18 .

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠
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 63 كقس)ىك

 هللا وف ؟كيكبي ام :اهل لاقف ,يكبت يهو اهيلع لخد مالّسلا |مهيلع ةمطاف ًايلع هلآو هيلع

 كنع قدصأو كجّوز هللا نكلو .كتجّوز انأ امو ءكتجّوز هنم ريخ يتيب لهأ ين ناك ول

 20 ثيدحلا -(«ضرألاو تاومسلا تمادام سمخلا

 ىلع ًانزح ناك امك «ًءايحو ًالجخ ناك مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاكب نأ ىفخي ال :لوقأ

 .هلآو هيلع هللا ىلص اهيبأ قارف

 ةمطاف رهم انملع دق :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ليق هَّنأ يروباسينلا لاتفلا ىور

 ؟ءامسلا يف اهرهم مف ءضرألا يف

 .هللا لوسر اي انينعي امم اذه :ليق ؛(كينعي ال ام غَدو ,كينعي ام لس» :لاقف

 ءاهدلول وأ اهل ًاضغبُم اهيلع ىشم نمف ءضرألا سمح ءامسلا يف اهرهم ناك١ :لاق

 ("”.«ةعاسلا موقت نأ ىلإ ًامارح اهيلع ىشم

 هنع هللا يضر رساي نب رامع نع هدانسإب يمليدلا هيوريش نبال سودرفلا باتك نعو

 لعجو ةمطاف كجّوز لجو زع هللا َّنِإ ىلع اي» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق :لاق

 .2(ًامارح ىشم كل ًاضغبم اهيلع ىشم نمف ءضرألا اهقادص

 اهقادص لعجو ةمطاف كجّوز هللا نإ :(يلعل) هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نعو

 .( 9 (ًامارح ىشم .كل ًاضغبم اهيلع ىشم نمف ءضرألا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع يزودنقلا جرخأ

 .يناثلا سلجملا ١5 45 ح/ 1٠ ص :يسوطلا يلامأ )١(

 ١. 57ص :نيظعاولا ةضور (؟)

 .1/8 1540و ؛ا/٠ :ا/ يسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛١٠875 /ح 7١9:0 سودرفلا ()

 .":7/ ص :يمزراوخلا قفوملا - بقانملا (5)
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 نّمف ءضرألا اهقادص لعجو ةمطاف كجّوز (لجو زع) هللا َّنِإ يلع اي» :يلعل ملسو

 ."0(ًامارح ىشم .كل ًاضغبم اهيلع ىشم

 :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاق مث :ترأآلا نب بابخ ثيدح يف :بوشآ رهش نبا لاق

 نينامثو ةثامعبرأو ضرألا سمح قادص ىلع ىلاعت هللا رمأب كنم ةمطاف يتنبا تجّوز»

 .(ًامهرد نينامثو ةثامعبرأ لجاعلاو ءضرألا سمخ لجآلل ءًامهرد

 ةمطاف رهم ىلاعت هللا َّنِإ» :(مالسلا هيلع) قداصلا لاق ريصب وبأو «رامع نب قاحسإ

 .«رانلا اهءادعأو ةنجلا اهءايلوأ لخدتف ءرانلاو ةنجلا اهرهمو ءاهل اهعبرف ءايندلا عبر

 :يدبعلا لاق

 روهطلاةبذهملاةمطافب يبر رمأب ءاسلا يف جّوزو

 روحومركنمهيوحتامل  ضرأبًاسمحاهرهم رّيصو

 دوهلا رمح اف ديتوءامحللا' سكك تعو لاجرتلا ردخ ذك

 اه الو

 قافنلا لهأ نم ماغرإلا ىلع يلاعملا يذ مطافب هجٌّوزو

 قادم نيس كتملذ هلل هلا“ . ”اقادلص اف ناك نطرآلا' نينو

 ا هنو

 ةتساشتلا يف كبييرت قيل تقلع فيكم

 نناشلا نس دن ننرتولا . انشر اعلا )عر انيكك يلا

 ةينتفار شرحمسلا لكظتم رطس ىلعانرقامههسأ

 .”17// مقرلا 5١/ :7 يزودنقلا - ىبرقلا يوذل ةدوملا عيباني

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 63( كا

 ةطاخ نيو يشأ "انقر ةبحتتالا انتسب

 تسارعلا 3 :هتتاشتت يبه. وم نقزألا تمت رصهنتلاو
 و

 ناكك كلتا لكلا تاكاششلا) 00 ها 1 5 ل ا 7

 اهيبأ ةَمَأ نم نيبنذملا ةهعافش ءارهزلا رهم

 تلاقف اهل ًارهم مهاردلا لعجو اهجّوز اهابأ ْنأب تعمس ل ءارهزلا نأ ربخلا يف درو

 (نأ) كلأسأ !؟نهنيبو ينيب قرفلا |مف .مهاردلاب نجوزتي سانلا تانب َّنإ» :هللا لوسر اي

 .(كتّمأ ةاصع يف ةعافشلا يرهم لعجي نأ ىلاعت هللا وعدتو اهّدرت

 .«اهيبأ ةَّمأ نم نيبنذملا ةعافش ءارهزلا

2 
 ةاصُع يف ٌتعفشو يديب ةقاطبلا كلت ٌتعفر ةمايقلا موي ٌترْشُح اذإ» :تلاقو مآ

 تصمت سقي ريك رش مست - |مظك# ريكو

 ءايبنألا متاخ تنب جيوزت ىولح

 :نيمألا ديسلا لاق

 . 179 :7 بلاط يبأ لآ بقانم 0 )١(

 ."ا/١5:1 قحلا قاقحإ حرش نع اًلقن 288 ص :ينامرقلل لودلا رابخأ (5) 5

 ةمطاف ٌرهم هللا لعج٠ :اهيف بوتكم ريرح نم ةقاطب هعمو مالسلا هيلع ليربج لزنف
 و

 «تعضوف نفكلا تحت اهردص ىلع ةقاطبلا كلت عضوت نأب تصوأ ترضتحا ا(َلف

 نقلا يحلل

 ءايبنألا ديس ةنبا تنأو - كّدض ام !ءامسلا اهتلظأ ةأرما لك ءاسنلا ةديس اي كيدفت)

 رمت قبط كجيوزت ىولح نوكت نأ - ءاوح اهتدلو ةأرما ريخو ءايصوألا ديس ةبوطخمو
 جيوزت يف بهني ام ناك لهو !!ءاينغألا فرسو ءايزبكلا نع ًادعابتو ءارقفلا عم ًاعضاوت



 تفك

 ,كردقل ًاينادُم ٌنهردق ًالعاج ةسيفنلا ةرخافلا ىولحلا عاونأ نم ءارمألاو كولملا تائب

 ةلييقو ناسا هلاك او: ةازرد ناش "ضنخنا دقق الك ؟كر اتي هواش اتحلكو

 نم نهورت يف ببعأ ام نهعفتي لو «ناطلسلاو ةوطسلا لع ًانبم ناك يذلا رفعج ةنبا

 رهدلا نيبج يف ًائلألتم ًايماس ًايلاع - نوكلا ةّرد اي - كّنأش يقبو ءاهسيفنو ىولحلا رخاف
 :7يلا ىقب ام

 مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا زاهج

 ريرسب اهوزّهجف «مالسلا اهيلع ةمطاف اوزّهجي نأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر رمأ

 نم روتو «نيِتّرجو «ةبرقو .ءاقسو «ةليمحو .فيل اهوشح مدأ نم ةداسوو ءطورشم

1 2 
 مهل يتأو ءالمر تيبلا ءىلمو «نيتاحرو ءشبك كسمو «حدقو «ةفشنمو «لخنمو ؛مدأ

10 50 
 . 2 بيبرو نيتب

 :اهعمو اهزّهج هلآو هيلع هللا َّلص هللا لوسر ْنَأ :ةركذتلا يف يزوجلا نبا ةياور يفو

 نافلعي «ليللاب هيلع ناماني شبك دلجو .فيل اهوشح مدأ نم ةداسوو «مدأ نم ةبرق

 ."'ةّرجو ,ىحرو «راهنلا يف هيلع حضانلا

 ةمطاف زّهجن نأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر انرمأ :اتلاق «ةملس ّمأو ةشئاع نع ءاجو

 نم اني ًابارت هانشرفف تيبلا ىلإ اندمعف مالّسلا هيلع يلع ىلع اهلخدن ىتح مالّسلا اهيلع

 انيقسو ابيبزو ًارمت انمعطأ مث ءانيديأب هانشفنف ًافيل نيتقفرم انوشح مث ؛ءاحطبلا ضارعأ

 هيلع قّلعيو بوثلا هيلع ىقليل تيبلا بناج يف هانضرعف دوع ىلإ اندمعو «ًابذع ءام

 .”"ا/ا/ ١: يلماعلل ةعيشلا نايعأ )١(

 .يداصلا ةفشر نع .”الا/ ٠١: :قحلا قاقحإ (؟)

 .7” ٠/8 ص :يزوجلا نبال ةركذتلا )

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت مقص

 كج

 ."0هالّسلا اهيلع ةمطاف سرع نم نسحأ ًاسرع انيأر |ف ءءاقسلا

 :نيمألا ديسلا لاق

 ناوه ىلع انلدي امه وهو «ءايصوألا ديس تيب زاهجو ءاسنلا ةديس زاهج ناك اذكه)

 يف ةمطاف زاهج نوكي نأ امهّزع نم صقنأ الو ةمطافو ًايلع ّرض امو «هللا ىلع ايندلا

 ءاضيب ةءابعو «ةيربيخ اهنكل ءادوس ةفيطقو «ةعبرأب ًارامحو مهارد ةعبسب ًاصيمق اهسرع

 عنصي امم دوجأ ربيخب عنص ام نوكي نأ دب الو ءيرجه هنكل ًاريصحو «ةيناوطق اهنكل

 زاهجل هذه تريتخا كلذلف «زاجحلاب عنصي امم دوجأ رجهو ناوطقب عنص امو «ةنيدملاب

 كبشم «نداعملا نم ءيش الو سونبآ الو جاس نم ال لخنلا ديرج نم ًاريرسو ءسرعلا

 ناتكلا ةقاشم نم ناشارفو «ةضف الو بهذ الو جاعب نيزي ملو لوتفملا لخنلا صوخب

 نم ال دلج نم عطنو ءضرألا تابنب ةوشحم دولجلا نم تاكتمو .فيل امهدحأ وشح

 دقو يلع توقو اهتوقل ءاسنلا ةديس اهب نحطتل ىحرو ءفوص نم رتسو «ناريا سفانط

 ةبرقو «هيف تنجع امهبرو بايثلا هيف لسغتل ساحن ءانإو ,نحطلا ىلع يلع اهدعاسي

 نم عونصم ءاعوو ءءاملا ديربتل ةقيتع ةريغص ةبرقو ءاهب يقتستل ةريبك ىرخأو ةريغص

 «ينيصلا نم ال بشخ نم حدقو ءاهمع نبا يديو اهيدي هب لسغت تفزم لخنلا قرو

 نازيكو ءسرعلا زاهجل تريتخا كلذلو اهاوس نم دوجأ ءارضخلاو ءارضخ اهنكل ةرجو

 نم دوقع الو «ةضف الو بهذ نم طارقأ الو رواسأ اهزاهج يف نكي ملو ءراخفلا نم

 شرفب هسرعل دعملا هتيب يلع زيهجت نوكي نأو ءراعتسم لحب تنيزت لب ءؤلؤل وأ رهاوج
 انشخ نوكي نأ بساني الف سرعلل دعم هّنأل ًاعبط نشخ ال نيل هنكل ؛هراذ يف لمر

 عضوُت نأ قفاوي ال سرعلا بايث يهف «بايثلا قيلعتل طئاح ىلإ طئاح نم ةبشخ بصنو

 .هلآو هيلع هللا لص لوسرلا تيب لآ نع «5 5ا/ :15 قحلا قاقحإ تاقحلم )١(



 دفق

 يذلا قيقدلا ءارهزلا هب لخنتل لخنمو ةبرقو فيل ةدخمو شبك دلج طسبو ءضرألا ىلع

 اهنم رتشي ملو هتيب ثاثأ يهو هدنع تناك اهلك هذه ْنأ نكميو «حدقو ةفشنمو هنحطت 7

 عاب دق مالسلا هيلع وهو ءارهزلا زاهج يف تناك يتلا ةبرقلاب فتكي مل كلذلو ءًائيش

 الو ةمطافو ًايلع ّرض ام .ءيش ءارشل لاملا نم ءيش هدنع نكي ملف ءرهملا ءادأل هعرد

 ةديس يهو ءايصوألا ديس وهو هانركذ ام امههسرع زاهج نوكي نأ امهّرع نم صقنأ

 7 لا كوع ةيئاةءانشلا

 هتنبا عم هلآو هيلع هللا لص لوسرلا هثعب ام ةلمج ...) :يدنفأ ةيردق ةريمألا تلاقو

 :مالّسلا اهيلع ءاسنلا ةديس

 .ةليمح .”
4. 

 :ةضفلا نم: ناز اوس ال

 الانفعال

 .ءالل رغص ءاعو .

0 
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 .دلجلا عطق نم ىرخألاو لخنلا فيل نم امهادحإ :ناتيشح . ١

 .ًانبل ةايزخألاو افرع ةادره اه: ةاغتا هفاداشو خيرآ 1

 ةنسلا يف «ءايبنألا رخف ةميرك «ءاسنلا ةديس زاهج وهاه :يدنفأ ةريمألا تلاق مث
 .2(ةيمالسإلا ةّمألل داصتقالا يف ًاسرد هغلبأ اف ,ةرجحلا نم ةيناثلا ع وع

 ءامسلا 4 ءارهزلا دقع مسارم

 ريمأ رون :نيّليلج نيّميظع نيرون نارتقاب لمجألاو عورألا اهافتحا ءامسلل ناك
 رمآلا ناك .مالسلا اهيلع ةمطاف نيملاعلا ءاسن ةدّيس رونو مالسلا هيلع يلع نينمؤملا

 بيطخ كرابملا نارقلا ةبطخ ىقلأ يذلاو ءنيضرألاو تاوامسلا ُكلم لافتحالا ءارجإب

 امأ ءاهراجشأو اهراهنأو اهدوضنو اهشرافمب اهّمر رمأب نانجلا تنّيزت .ليحار ةكتالملا

 نيعلا روح ا تلفتحا دقلو .ةريثملا اهل لاقي يتلا ةنجلا حير هب تلفكت دقف بيطلاو رطعلا

 ةنجلا لهأ ىلع ترطمف اهير رمأب ةرمؤم ءاضيب ةباحس تءاج مث ءسيو هط ةروس نآرقف

 لهأل ٌبحم لكل بهو يذلا لافتحالا اذه ةكرب ّدشأ | .اهتوقايو اهدجربزو اهؤلؤل نم
 !رانلا نم هكاكف هيف ىبوط ٌةرجش هترثن ًاكص مالسلا مهيلع تيبلا

 اهيلع) يلع نب نيسحلا ىلإ هعفري ينادمحلا ظفاحلا العلا بأ نع يمزراوخلا جرخأ

 هل َكَلَم هيلع طبه ذإ ةملس َّمأ تيب يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر انيب» :لاق (مالسلا

 دنع رو ضرخألا هيض ةفرجتتت ةقيودملا عنو هوانسلا فلا نينار لكان وراق

 :لاقف ليئربج نأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا بسحف ,نيضرأ عبسو تاوامس عبس نم عسوأ

 هللا مالس ءارهزلا ةمطاف نع ىربكلا ةعوسوملا) نع القن ؛؟:15 يمالسإلا ماعلا يف ءاسنلا تاريهش )١(
 .(589:5 اهيلع
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 هللا ينثعب «ليئاصر ص انأ «ليئربج انأ ام :لاق طق ةروصلا هذه لثم يف ينتأت مل ليئربج اي

 ةمطاف كتنبا :لاق ؟نمي نَم :هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف «رونلا نم رونلا جّوزتل كيلإ

 ليئربج ةداهشب يلع نم ةمطاف هلآو هيلع هللا لص يبنلا جّوزف .بلاط يبأ نب يلع نم

 :ليئاصرص يفتك نيب اذإف هلآو هيلع هللا لص يبنلا رظنف :لاق .ليئاصرصو ليئاكيمو

 هيلع هللا لص يبنلا لاقف :(ةّجحلا ميقُم بلاط يبأ نب يلع ءهللا لوسر دمحم هلل الإ هلإ ال)

 ينثاب ايندلا هللا قلخي نأ لبق نم :لاق ؟كيفتك نيب بتُك اذه مك ذنم ليئاصرص اي :هلآو

4 

 هيلع هللا لص هللا لوسر انيلع علط :لاق ةمامح نب لالب نع يمزراوخلا جرخأو

 :لاقف فوع نب نمحر لا دبع هيلإ ماقف ءرمقلا ةرادك قرشم ههجوو موي تاذهلآو

 «؛يتنباو يمع نباو يخأ يف يبر نم ينتتأ ةراشب» :لاق ؟رونلا اذه ام هللا لوسر اي

 تلمحف ىبوط ةرجش رهف نانجلا نزاخ ناوضر رمأو ؛ةمطاف نم ًايلع جّوز هللاَّنأو

 رون نم ةكئالم اهتحت نم أشنأو ءيتيب لهأ يبحم ددعب - ًاكاكص ينعي - ًاعاقر

 الف ,قئالخلا ين ةكئالملا تدان اهلهأب ةمايقلا توتسا اذإف ءًاكص كلم لك ىلإ عفدو

 يمع نباو يخأب ءرانلا نم هكاكف هيف ًاكص هيلإ تعد اّلإ تيبلا لهأل بح ىقبي
 ."”(رانلا نم يتّمأ نم ءاسنو لاجر باقر كاكف يتتباو

 ؛هدج نع «هيبأ نع «دمحم نب رفعج نع ءبهو نب بهو نع هدانسإب يربطلا ىور

 ىلع رسجأ ملو انيح ةمطاف جيوزتب تممه» :لاق هنأ مالسلا مهيلع بلاط يبأ نب يلع نع

 ىتح «ًارابنو ًاليل يردص يف جلتخي كلذ ناكو «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرل هركذأ نأ

 )١( ص :يمزراوخلل بقانملا  / 75٠ح7٠0"؛ يبلجملا ةمالعلا راونألا راحب 5 ": 171 .

 ص :يمزراوخلل بقانملا (؟) 75١/ 51١راونألا راحب ؛؟ 5 "7: 5 17.
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 هللا لوسر اي كيبل :تلقف «يلع اي :لاقف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ًاموي تلخد

 ضعبب ينج وزي نأ ديري هنأ تننظف ؛ملعأ هلوسرو هللا :تلقف ؟جيوزتلا يف كل له :لاقف

 يناتأ ىتح ترعش ام هللاوف ءاذه ىلع هتقرافف «ةمطاف توف نم فئاخ يبلقو شيرق ءاسن

 يضملا تعرسأف :لاق !عرسأو يلع اي بجأ :لاقف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لوسر

 ٌّمأ ةرجح يف وهو مويلا كلذ نم ًاحرف دشأ هتيأر ام هتيأر اف .هيلإ ترظن تلخد املف هيلإ

 يلع اي ٌمله :لاق قيرب اهل هنانسأ ضايب ىلإ ترظن ىتح مّسبتو للهت يب رصبأ |لف «ةملس
 :لاق ؟هللا لوسر اي كلذ فيكو :تلقف «كجيوزت رمأ نم كيف ينّمهأ ام ينافك دق هللا َّنإف

 عطسف هتممشف هتذخأف ءاهينلوانف ناتعطق اهلبنسو ةنجلا لفنرق نم هعمو ليئربج يناتأ

 ناكس رمأ هللا َّنِإ :لاقف ؟اهليبس ام ليئربج اي :تلقف ,ينم اهذخأ مث ,كسملا ةحيار اهنم

 ةنجلا حير رمأو ءاهراجشأو اهرابنأو اهدوضنو اهشرافمب اهلك نانجلا اونّيزي نأ ةنجلا

 اهيف اًورقي اهنيع روح رمأو ءبيطلاو رطعلا عاونأب ةنجلا يف تّهف ةرينملا اه لاقي يتلا

 تنب ةمطاف ةميلو موي مويلا َّنِإ الأ :دانم ىدان مث ءاهب نهتاوصأ اوعفرف سيو هط ةروس

 ىلع ترطمف ءاضيب ةباحس ىلاعت هللا ثعب مث ءامب ينم ّىضر بلاط يبأ نب يلعو دمحم

 نم ًاكلم رمأو ءاهوطقلي نأ ةنجلا ماّدخ رمأو ءاهتوقايو اهدجربزو اهؤلؤل نم ةنجلا لهأ

 ىدان مث ءاهلثمب ءامسلا لهأ عمسي مل ةبطخب ليحار بطخف «ليحار :هل لاقي ةكئالملا

 نِإف بلاط يبأ نب يلعو دمحم تنب ةمطاف حاكن ىلع اوكراب يتّدج ناكسو يتكئالم :ٍدانم

 ينإف رشبأ رِشبأ يلع اي :لاق مث .دمحم دعب ّلِإ لاجرلا بحأ نم ّيِإ ءاسنلا بحأ تجّوز

 ام كلو اهل تيضر دقف ؛هشرع قوف نم نمحرلا كجّوز ام ىلع ةمطاف يتنباب كتجّوز دق

 وأ هللا لوسر اي :لاقف ,كيف ًاضر ياضرب - يلع اي - ىفكو كلهأ كنودف ءامكل هللا يضر
 بحأ اذإ هللا َّنإ يلع اي :لاقف ؟هتكئالم يف هللا ينجّوزو ةنجلا لهأ يف ركذأأ نأ ينأش نم غلب



 ولا :يلع لاقف رشب بلق ىلع رطخ الو ثعمس نذأ الو ثأر ٌنيع ال اب همركأ ًادبع

 .نيمآ نيمآ:هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف .ّلع تمعنأ يتلا كتمعن ركشأ نأ ينعزوأ

 كدنع امو :لاق ةمطاف هتنبا ًابطاخ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأ امل :يلع لاقو

 هنم كل ٌدب الف كسرف امأ :لاق ؟ ي يعردو يسرفو يريعب الإ يدنع سبل :هل تلق ؟يندقنت

 تحرق لعادل كج دقن كلم ردانأو كلما لماديتافريسب امأو هاه ات

 دوس مهرد ةثاعبرأب اهتعبف ليللا قوس ىلإ تيعدف ءرسيألا يقتاع ىلع عردلاو هدنع نم

 نع ينلأسام هللاوف .هيدي نيب اهتببصف هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ اهب تيتأ مث ةيرجه
 :لاقف هعف المو الالب اعادق: «كجلا يونمدلاو ةيلغ هللا لضالللا لو شو قاكو ءاهدانغ

 ًاشارف يتنبال يعاتبا ةملس َّمأ اي :لاقف ةملس َّمأ اعد مث !ةمطاف يتنبال ًابيط اهب عتبا لالب اي

 رثكأ ال يذخنت الو «ةيناوطق ةيابعو ةعردم اهل يذختاو ءافيل هيشحاو رصم سيلح نم

 ًائيش هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرل ركذأ ام ًامايأ تريصو .نيفرسملا نم انوكيف كلذ نم

 هللا لص هللا لوسرل لوقت ة ال مل يلع اي :يل تلاقف ةملس ّمأ ىلع تلخد ىتح هتنبا رمأ نم

 تلاقف ءاذه نم ًائيش هل ركذأ نأ هنم ىحتسأ :تلق :لاق ؟كلهأ ىلع كلخدي هلآو هيلع

 مث تجرخ مث هيلع تلخدف :يلع لاق .كسفن يف ام ملعيس هنإف هيلع لخدأ :ةملس م

 لوخدلا ىهتشت كنأ كبسحأ :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف .تجرخ مث تلخد
 ادغ :هلآو هيلع هللا لص لاقف هللا لوسر اي يّمأو يبأ كادف معن :تلق .لاق ؟كلهأ ىلع 2 - ١ ١ 6 0 ع

 .7'2(ىلاعت هللا ءاش نإ

 تيبلا يف ليحار بطخ هنأ بتكلا ضعب يف ءاج دقو :لاق بوشآ رهش نبا جرخأو

 «نيلوألا ةيلّوأ لبق لوألا هلل دمحلا :لاقف .عبسلا تاوامسلا لهأ نم عمج يف رومعملا

 )١( ىبسلجملا ةمالعلا راونألا راحب ؛ 85ص :ةمامإلا لئالد ٠١١:1/.
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 ىلع هلو «نينعذُم هتيبوبربو «نييناحور ةكئالم انلعج ذإ هدمحن «نيملاعلا ءانف دعب يقابلا

 «تاوامسلا يف اننكسأ «بويعلا نم انرتسو «بونذلا نم انبجح :نيركاش انيلع معنأ ام

 هسيدقت يف انتوهشو انتمهن لعجو «تاوهشلل مهنلا انع بجحو «تاقدارسلا ىلإ انبّرقو

 «نيكرشملا نم ضرألا لهأ داحلإ نع لج «هتمعن بهاولا «هتمحر طسابلا .هحيبستو

 .همرك ةوفص رابجلا كلملا راتخا - مالك دعب لاق مث - نيدحلملا كفإ نع هتمظعب ىلاعتو

 لصوف «نيقتملا مامإو نيلسرملا ديسو «نييبنلا ريخ تنب ءءاسنلا ةديس هتَمَأل هتمظع دبعو

 لوصولا يلع .هتملك ىلإ ردابملا .هتوعد قّدصملا .هبحاصو هلهأ نم لجر لبحب هلبح

 ."0لوسرلا ةنبا لوتبلا ةمطافب

 هيلع هللا لص يبنلا نع ليوط ربخ ينف) نميأ َّمأ ىلإ هدانسإب قازرلا دبع ىورو

 ليئربج ناكف ؛ةمطافو يلع حاكن ءامسلا ين ليئاكيمو ليئربج دقعو» :(هيف ءاج .هلآو

 ىحوأ ىلاعت هللا َّنأ ترألا نب بابخ ثيدح يفو .ينع دارلا ليئاكيمو يلع نع ملكتملا

 «ليئاكيم يدانملاو ؛ليئربج بيطخلاو هللا يلولا ناكو رونلا نم رونلا ٍجّوز :ليئربج ىلإ

 ىحوأ مث ؛نيضرألاو تاوامسلا ةكئالم دوهشلاو «ليئارزع رثانلاو «ليفارسإ يعادلاو

 دجربزلاو رمحألا توقايلاو ضيبألا ٌردلا ترثنف !كيلع ام يرثنا نأ ىبوط ةرجش ىلإ

 ."”«ضعب ىلإ نهضعب نيدبيو نطقتلي نيعلا روحلا نردابف ءبطرلا ؤلؤللاو رضخألا

 :لاق مالسلا مهيلع هدج نع «هيبأ نع ءدمحم نب رفعج نع قودصلا خيشلا ىور

 كلذ ركذأ نأ ءىرتجأ ملف جيوزتلاب تممه دقل» :مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع لاق

 تلخد ىتح يرابنو ىليل يردص يف جلتخا كلذ َّنِإو ««هلآو هيلع هللا ىلص) هللا لوسرل

 )١( ىبلجملا ةمالعلا راونألا راحب ؛75١ : بلاط يبأ لآ بقانم 75: ١١١.

 ىسلجملا ةمالعلا راونألا راحب (؟) 5": 1١9 -1١١.



 قفا

 :لاق .هللا لوسر اي كيبل :تلق !يلع اي :يل لاقف (هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر ىلع

 ءاسن ضعب ينجّوزي نأ ديري ِهَّنَأ تننظو - ملعأ هللا لوسر :تلق ؟جيوزتلا يف كل له

 هللا ىلص) هللا لوسر يناعد ذإ ءيثب ترعش امف - ةمطاف توف ىلع فئاخل ُنِإو شيرق

 ضايب ىلإ ترظن ىتح مسبتو ههجو لله ّيلِإ رظن (ملف ةملس ّمأ تيب يف هتيتأف «(هلآو هيلع

 أ نم ينمه ناك ام ينافك دق ىلاعتو كرابت هللا َّنِإف رشبأ يلع اي :يل لاقف قربي هنانسأ

 هعمو مالسلا هيلع ليئربج يناتأ :لاق ؟هللا لوسر اي كاذ ناك فيكو :تلق .كجيوزت

 اذه ببس ام ليئربج اي :تلقو |مهتممشف |هتذخأف |مهينلوانف اهلفنرقو ةنجلا لبنس نم

 اهيف نمو ةكئالملا نم نانجلا ناكس رمأ ىلاعتو كرابت هللا َّنِإ :لاقف ؟لفنرقلاو لبنسلا

 اهحاير رمأو ءاهروصقو اهراجشأو اهرامثو اهرابنأو اهسراغمب اهلك نانجلا اونيزي نأ

 رمأ مث ءقسعمحو سطو هط اهيف ةءارقلاب اهنيع روح رمأو ءبيطلاو رطعلا عاونأب تبهف

 :ىدانف ًايدانم لجو زع هللا

 هيلع هللا لص) دمحم تنب ةمطاف تجوز دق نأ اودهشا يتنج ناكسو يتكئالم ايالأ

 نم ًاكلم ىلاعتو كرابت هللا رمأ مث ءضعبل |مههضعب ينم ىضر بلاط يبأ نب يلع نم (هلآو

 اهلثمب بطخبي مل ةبطخب بطخف هنم غلبأ ةكئالملا يف سيلو ليحار :هل لاقي ةنجلا ةكئالم

 ىلع اوكراب يتنج ناكسو يتكئالم اياالأ :ىدانف ًايدانم مث ءضرألا لهأ الو ءامسلا لهأ

 ىلص) دمحم تنب ةمطافو (هلآو هيلع هللا لص) دمحم بيبح مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع

 امث رثكأ (مههيلع كتكرب امو بر اي :ليحار لاقف |مههيلع تكراب دق نِإف (هلآو هيلع هللا

 امهعمجأ نأ هيلع يتكرب نم َّنِإ ليحار اي :لجو زع هللا لاقف ؟كرادو كنانج يف امه انيأر

 نأشنألو ءاقلخ |مهنم ّنقلخأل يلالجو يتزعو . .يقلخ ىلع يتجح |مهلعجأو يتبحم ىلع

 0 نييبنلا دعب يقلخ ىلع جتحأ مهب ؛يمكحل نداعمو ءيضرأ يف ينازخ مهلعجأ ةيرذ امهنم
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 تيضر دقو نمحرلا كجّوز ام ىلع ةمطاف يتنبا كتجّوز دق ّنِإف يلع اي رشبأف .نيلسرملاو
 مالسلا هيلع ليربج ينربخأ دقلو ينم اهب قحأ كّنِإف كلهأ كنودف ءاهل هللا يضر اهب اه

 ذختي ام اكنم ذختي نأ دارأ ىلاعتو كرابت هللا َّنَأ الولو ءامكيلإ نوقاتشم اهلهأو ةنجلا َّنأ
 معنو «تنأ نتخلا معنو تنأ خألا معنف ؛اهلهأو ةنجلا كيف باجأل ةجح قلخلا ىلع هب

 ركشأ نأ ينعزوأ بر :مالسلا هيلع يلع لاقف .اضر هللا ءاضرب كافكو «تنأ بحاصلا

 20 .«نيمآ :(هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر لاقف ءٍَلع تمعنأ يتلا كتمعن

 سودرفلا ءيضُي ءارهزلا رون

 ناعتري مالسلا اهيلع ةمطافو ّللع ىلإ رظن نيح مالسلا هيلع رشبلا وبأ ٌمدآ بّجعت

 يف هجوزو رتخبتف «ءاّوح ريغو هريغ ًاقلخ قلخ ىلاعت هللا َنَأ هدلخ يف رّدي مو «ةّنجلا يف
 مهيلع نانسحلا امهعمو ًايلعو ةمطاف هللا هارأف ءامهريغ قلخي مل ىلاعت هلل َّنَأ اًنظو ةّنجلا

 رفغيل مهئاسأب هيلإ لّسوتي نأ هللا همهلأف هّبر مدآ ىصع مث .ةنجلا مهراونأ ءيضت «مالسلا

 يف يور ثيح "7 ِدْيَلَع باَتَف ٍتاَّمِلك ِهّبَر نم 2 ىَقَلَت# ىلاعت هلوق يف كلذو «هل

 .””(مهيلع هللا لص) ةمطافو نيسحلاو نسحلاو يلعو دمحم قحب هلأس َّنَأ يفاكلا

 دبع خيشلل (سيافتلا بختنمو سلاجملا ةهزن) باتك نع يروجكلا بيطخلا جرخأ
 :يعفاشلا يروفّصلا نمحّرلا

 هللا اي كناحبس :الاقف ءامهلامج نم اشهدف هيلإ ترظنو ءاّوح ىلإ رظن مدآ نأ يور

 ىلعألا سودرفلا ىلإ ءاّوحو مدآ ذخ نأ ليئربج ىلإ هللا ىحوأف ؟انم لضفأ ًاقلخ َتقلخأ

 .1/89ح / 507 ص :قودصلا يلامأ ؛١ح/ ١: 7١7 اضرلا رابخأ نويع )١(

 .ا/ ةيآلا :ةرقبلا ةروس (؟)

 .4/7ح /3708 :8 يفاكلا (")



 فلا

 شرع هيف «رمحأ توقاي نم ًارصق ليئربج امهارأف ءامل هروصق نم رصق باب حتفاو
 ءاضأ دق ءاهلثم ءاّوحو مدآ ري مل ةيراج هيلعو ءضيبألا ٌردلا نم همئاوق ءبهذلا نم

 عصرم جات اهسأر ىلعو .,سودرفلا اهرون ءاضأ لب ءرصقلا كلذ اهئاهبو اهنسح رون

 نب دّمحم تنب ءارهزلا ةمطاف هذه :ليئربج لاقف ؟ةيراجلا هذه نم :مدآ لاقف .رهاوجب

 رخآلا رصقلا حتفا :ءادنلا ءاجف ؟اهجوز نّمو :لاق .(ملسو هلآو هيلع هللا لص) هللا دبع

 نسخ قوفي ىتف هيلع .بهذلا نم شرعو روفاك نم ةهّبق هيف ناكف هحتفف «توقايلا نم
 لأسف .مالسلا هيلع بلاط يبأ نب ّلع اهجوز اذه :لاق .قيّدصلا فسوي نسح ههجو

 ةّبق هيف اذإف هحتفف قلؤللا رصق هل حتفا :ليئربج ىلإ يحوُأف ؟دلو هلأ :مالسلا هيلع مدآ

 نيسحلا مامإلاو نسحلا مامإلا امه نامالغ هيلعو ءبهشأ ربنع نم شرعو دجربز نم

 27 همالك ىلع مدآ مدنف ؛(مالسلا اهيلع)

 ّيركسعلا نسحلا مامإلا نع هعفر «هيولاخ نبال لآلا باتك نع يسلجملا جرخأو

 مدآ ىلاعت هللا قلخ ال :(هلآو هيلع هللا لص) َّيبنلا نع ماركلا هئابآ نع مالسلا هيلع

 ءاّنم نسحأ وه ًاقلخ هللا قلخ ام :ءاوحل مالسلا هيلع مدآ لاقف .ةّنجلا يف ارتخبت ءاّوحو

 (ًلف ,ىلعألا سودرفلا ةّنج يف يتلا يتدبعب ينتثا نأ ليئربج ىلإ - لجو رع - هللا ىحوأف

 رون نم جات اهسأر ىلع «ةنجلا كينارد نم كونرد ىلع ةيراج ىلإ ارظن سودرفلا الخد

 :مالسلا هيلع مدآ لاق ءاههجو نسح نم نانجلا تقرشأ دق رون نم ناطرق اهينذأ ينو
 هذه :لاقف ؟اههجو نسح نم نانجلا تقرشأ دق يتلا ةيراجلا هذه نم «ليئربج يبيبح

 اذه نم :لاق نامزلا رخآ يف نوكي كدلُو نم ّيبن (هلآو هيلع هللا لص) دّمحم تنب ةمطاف

 ؟اهينذأ يف ناذللا ناطرقلا نم :لاق .بلاط يبأ نب لع اهلعب :لاق ؟اهسأر ىلع يذلا جاتلا

 )١( ةيمطافلا صئاصخلا ١: 094٠0.
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 :لاق ؟يلبق اوقلُخأ !ليئربج يبيبح :مالسلا هيلع مدآ لاق .نيسحلاو نسحلا اهادلو :لاق

 ©7.«ةنس فالآ ةعبرأب قلخُت نأ لبق لجو ّرع هللا ملع ضماغ يف نودوجوم مه

 مالسلا اهيلع ءارهزلا فافز مسارم

 دقف .فارسإلاو فّلكتلا نم ةيلاخ ةطيسب مالسلا اهيلع ءارهزلا فافز مسارم تناك

 «ةفيطقب تيّطُغ نأ دعب ءابهشلا هللا لوسر ةلغب ىلع مالسلا اهيلع ءاسنلا ةدّيمس تسلجأ

 لوسرب كنأي ل .ةكتاللا هعتتو:رثكي قهنو اهقوسي هلا "لور ةلفبلا هوقي نارلَس تأكو

 اننامز يف ضعبلا لعفي اى ةبيبحلا هتنبا فافز مسارم يف كراشُي نأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 ناكو .هراهظإب رمأو ٌلالحلا هللا ّرعأ دقلف ,دحأ مهاري نأ ةيشخ موقلا نم نوراوتي نيح

 ءارهزلا فلخ نوشمي تيبلا لهأو رفعجو ليقعو ةزمح هعمو هيلع هللا لص هللا لوسر

 راصنألاو نيرجاهملا ءاسنو بلطملا دبع تانب تناكو ءمهفويس نيرهشم مالسلا اهيلع

 امهرمأو اهجوز دي يف هتنبا دي عضو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ مث .راعشألاب نزجتري

 ٌلالحلا عدج) ةروهشملا هتلوقم لاقو ءامهيتأي ىتح ًائيش اثدحي ال نأو امهتيب ىلإ اقلطني نأ
 .")(ةريغلا َفنأ

 هللا ىلص هللا لوسر جّوز املا :لاق مالّسلا هيلع هللا دبع بأ نع يسوطلا خيشلا ىور

 هللا وف ؟كيكبي ام :اهل لاقف ءيكبت يهو اهيلع لخد مالّسلا |مهيلع ةمطاف ًايلع هلآو هيلع

 كنع قدصأو كجّوز هللا نكلو كتجّوز انأ امو .كتجّوز هنم ريخ يتيب لهأ يف ناك ول

 (:هيف ءاجو ؛هلوطب ثيدحلا)...(«ضرألاو تاومسلا تماد ام سمخلا

 )١( راونألا راحب 8 7: 0.

 يناديملل لاثمألا عمجم :رظنأ (؟) ١: ١/ 10يلع مامإلا ةريس نم حيحصلا ": ١/.



 دفق

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر عم ٍّلصأ ًارهش كلذ دعب تمقأف» :مالّسلا هيلع يلع لاق

 هللا لوسر جاوزأ نلق مث .مالّسلا اهيلع ةمطاف رمأ نم ًائيش ركذأ الو يلزنم ىلإ عجرأو

 .نلعفا :تلقف ؟كيلع ةمطاف لوخد هللا لوسر نم كل بلطن الأ :هلآو هيلع هللا لص

 «ةمطاف فافزب اهنيع تّرقل ةيقاب ةجيدخ َّنأ ول هللا لوسر اي :نميأ ٌّمأ تلاقف هيلع نلخدف

 .كلذب اننويع ٌرقو اهلمش عمجاو اهلعبب ةمطاف نيع ٌرقف .هلهأ ديري ًايلع َّنِإو

 :مالّسلا هيلع يلع لاق .هنم كلذ عقوتن انك دقف .هتجوز ينم بلطي ال يلع لاب اف :لاقف

 .هللا لوسر اي ينعنمي ءايحلا :تلقف

 هذهو بنيز هذهو ةملس ّمأ انأ :ةملس ٌّمأ تلاقف ؟انهه نم :لاقف ءاسنلا ىلإ تفتلاف

 يرجح يف يمع نباو يتنبال اوئّيه :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف .ةنالفو ةنالف

 :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ؟هللا لوسر اي ةرجح يأ يف :ةملس ّمأ تلاقف .ًاتيب

 ةمطاف تلأسف :ةملس ٌّمأ تلاق .اهنأش نم نحلصيو َنّيزي نأ هءاسن رمأو .كترجح يف

 تبكسف ةروراقب تنأف معن :تلاق ؟كسفنل هيترخّدا بيط كدنع له :مالّسلا اهيلع

 ناك :تلاقف ؟اذه ام :تلقف .طق اهلثم تممش ام ةحئار اهنم تممشف يتحار يف اهنم

 .كمعل اهيحرطاف ةداسولا تاه .ةمطاف اي :يل لوقيف هللا لوسر ىلع لخدي يبلكلا ةيحد

 .هعمجب ينرمأيف ءيش هبايث نيب نم طقس ضمن اذإف ءاهيلع سلجيف ةداسولا هل حرطأف

 نم طقسي ربنع وه :لاقف كلذ نع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر مالّسلا هيلع يلع لأسف

 .ليئربج ةحنجأ

 كلهأل عنصا .يلع اي :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يل لاق مث :مالّسلا هيلع يلع لاق

 ارق تيرتشاف .نمسلاو رمتلا كيلعو ءزبخلاو محللا اندنع نم :لاق مث .ًالضاف ًاماعط

 نمسلا يف رمتلا خدشي لعجو هعارذ نع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر رسحف ًانمسو
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 نأ تييحتساف «ةباحصلاب نّحشم وهو دجسملا تيتأف ءتببحأ نم عدا :هلآو هيلع هللا لص
 .ةمطاف ةميلو ىلإ اوبيجأ :تيدانو كانه ةوبر ىلع تدعص مث ءًاموق عدأو ًاموق أ

 ىلص هللا لوسر ملعف ؛ماعطلا ةّلقو سانلا ةرثك نم تييحتساف آلاسرإ سانلا لبقأف

 :مالّسلا هيلع يلع لاق .ةكربلاب هللا وعدأس نإ ىلع اي :لاقف ىنلخادت ام هلآو هيلع هللا

 رثكأ مهو اوردصو «ةكربلاب يل اوعدو «يبارش اوبرشو «يماعط مهرخآ نع موقلا لكأف

 .ءيش ماعطلا نم صقني مو ءلجر فالآ ةعبرأ نم

 .هجاوزأ لزانم ىلإ اهب هّجوو تئاٌّمف فاحصلاب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعد مث

 سمشلا تفرصنا اذإ ىتح ءاهلعبو ةمطافل اذه :لاقو ًاماعط اهيف لعجو ةفحص ذخأ مث

 اهب تتأف تقلطناف .ةمطاف يّمله «ةملس ّمأ اي :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق بورغلل
 .ترثعف .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نم ًءايح ًاقرع تبصت دقو ءاهلايذأ بحست يهو

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةرثعلا هللا كلاقأ :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف
 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت جكإم

 ذخأ مث .مالّسلا هيلع يلع اهآر ىتح اههجو نع ءادرلا فشك هيدي نيب تفقو |ملف

 معن «يلع اي .هللا لوسر ةنبا يف كل هللا كراب :لاقو مالّسلا هيلع يلع دي يف اهعضوف اهدي

 .|مكيتآ ىتح ًارمأ اثدحت الو [كلزنم ىلإ اقلطنا .يلع لعبلا معن ,ةمطاف ايو ؛ةمطاف ةجوزلا

 ةفصلا بناج يف تسلج ىتح اهب تقلطناو ةمطاف ديب تذخأف :مالّسلا هيلع يلع لاق

 .اهنم ًءايح ضرألا ىلإ قرطم انأو ينم ًءايح ضرألا ىلإ ةقرطم يهو .اهبناج يف تسلجو

 ًابحرم هللا لوسر اي لخدأ :انلقف ؟انهه نَم :لاقف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ءاج مث

 ىنيتيا ,ةمطاف اي :لاق مث هبناج نم مالّسلا اهيلع ةمطاف سلجأف لخدف .ًالخادو ًارئاز كب 0



 اكن

 اهجم مث اهب ضمضمتف ةعرج ذخأف هب هتتأ مث ءام هتألمف تيبلا يف بعق ىلإ تماقف .ءاهب

 مث .اهييدث نيب هنم حضن تلبقأ |لف !يلبقأ :لاق مث ءاهسأر ىلع اهنم بص مث بعقلا يف

 ؛يلإ قلخلا بحأو يتنبا هذه مهللا :لاق مث ؛اهيفتك نيب هنم حضنف تربدأف «يربدأ :لاق

 .هلهأ يف هل كرابو ّيفح كبو ًاَّبلو كل هلعجا مهللا .ّلإ قلخلا بحأو يخأ اذهو مهللا

 ."”(ديجم ديمح هن ,مكيلع هتاكربو هللا ةمحرو كل هللا كراب .كلهأب لخدا «يلع اي:لاق مث

 مالّسلا اهيلع ةمطاف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر جّوز ال :لاق ءيراصنألا رباج نع

 هللا لص يبنلا ىتأ فافزلا ةليل تناك الف (:لاق نأ ىلإ) ...سانأ هاتأ مالّسلا هيلع يلع نم

 رمأو .يبكرا» :مالّسلا اهيلع ةمطافل لاقو ةفيطق اهيلع ىنثو «ءابهشلا هتلغبب هلآو هيلع

 عمس ذإ قيرطلا ضعب يف وه انيبف ءاهقوسي هلآو هيلع هللا لص يبنلاو اهدوقي نأ ناملس

 ليئاكيمو ًافلأ نيعبس يف مالّسلا هيلع ليئاربجب وه اذإف «ةبجو هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 ٌفزن انتج :اولاق ؟ضرألا ىلإ مكطبهأ ام :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف ءًافلأ نيعبس يف

 هللا فص دمحم رّبكو «ةكئالملا ترّبكو «ليئاكيم رّبكو ءاهجوز ىلإ مالّسلا اهيلع ةمطاف

 .ةليللا كلت نم سئارعلا ىلع ريبكتلا عضوف «هلآو هيلع

 ةمطاف فك عضوف «.هنم توندو هيلإ تلخدف يلزنم ىلإ لخد مث :مالّسلا هيلع يلع لاق

 .امكبتآ ىتح ًارمأ اثدحت الو لزنملا الخدا :لاقو ىُفك يف ةبيطلا

 هلآو هيلع هللا َّلِص هللا لوسر لخد نأ الإ ناك اف لزنملا انلخدف :مالّسلا هيلع لاق

 كلت نم ءام بعقلا كلذ ين ذخ «يلع اي :يل لاقو لزنملا ةيحان يف هعضوف «حابصم هديبو

 هيلع هللا لص لاقف بعقلا ينلوان مث .تالفت هيف لفتف .هب هتيتأ مث ,تلعفف .ةوكشلا

 ةمطاف هلوانف هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر ىلإ هتددر مث .تبرشف .هنم برشا :هلآو

 .يناثلا ءزجلا 5 ح /79 ١: يبموطلا يلامأ )١(
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 ذخأف هيلإ هتددر مث .تاعرج ثالث هنم تبرشف .يتبيبح يبرشا :لاقو مالّسلا اهيلع

 ُديرُي امّنإ# :«هلآو هيلع هللا لص لاقو اهردصو يردص ىلع هحضنف ءاملا نم يقب ام

 ثعبت مل كّنِإ !بر اي :هلآو هيلع هللا ص لاقو هيدي عفر مث" .ةيآلا "7...ِبِهْذُيِل هللا

 .""(جرخ مث .ةمطافو يلع نم ةيدالا يترتع لعجاف مهللا ةرتع هل تلعج دقو الإ ابن

 هيلع قداصلا هللا دبع يبأ نع «جارد نب ليمج نع هدانسإب يفاكلا يف ينيلكلا ىور

 اثدحت ال :مّلسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لوق دعب لالحلا يف ةريغ ال» :لاق مالّسلا

 ©0.«شارفلا يف امههنيب هيلجر لخدأ امهاتأ الف ءامكيلإ عجرأ ىتح ًائيش

 ءارهزلا فافز #2 يبنلا ءاسن راعشأ

 ءارهزلا مامأ راصنألاو نيرجاهملا ءاسن نهعمو بلطملا دبع تانبو يبنلا ءاسن تراس

 رعشلا نم ًائيش ءىشنت ٌنهادحإ تناكو ءنزجريو ندمحيو نرّبكي ّنهو مالسلا اهيلع

 لوح روحمنتت راعشألا تناكو ءنرّبكي مث زجر لك نم تيب لّوأ نعجري ةوسنلا تناكو

 .هئالآو همعزن ضعب دادعتو هدمحو ىلاعت هللا ركش

 تانب هلآو هيلع هللا لص يبنلا رمأ :ربخ يف هيوباب نبا نع بوشآ رهش نبا جرخأ

 نأو «مالّسلا اهيلع ةمطاف ةبحص يف نيضمي نأ راصنألاو نيرجاهملا ءاسنو بلطملا دبع

 .هللا يضري ال ام نلقي الو ,ندمحيو نرّبكيو نزجريو نحرفي

 ءاهمامز نالس ذخأو -ءابهشلا هتلغب ىلع :ةياور ينو -هتقان ىلع اهبكرأف :رباج لاق

 .7”7 ةيآلا :بازحألا ةروس )١(

 .185 1:4 نيقتملا ةضور (0)

 .ها01/ :© يفاكلا ("”)



 كلا

 لهأو رفعجو ليقعو ةزمح و هلآو هيلع هللا لص يبنلاو .ءاروح فلأ نوعبس اهوحو

 .نزجري اهماّدق هلآو هيلع هللا لص يبنلا ءاسنو ؛مهفويس نيرهشم اهفلخ نوشمي تيبلا

 هلم ف اعلاب

 يتاررج هللا نوعب نرس

 ىلعلا بر معنأ ام نركذاو

 دقورفك دعباناددهدقف

 ىرولا ءاسن ريخ عم نرسو

 ىلعلاوذهلضف نم َتنب اي

 :ذاعم نب دعس ّمأ ةذاعم تلاق مث

 هم انو زهق لوو لاؤحستأ

 مدآ ينب رليخ دمحم

 اندشّراننّرعهلضفب

 ىدهلا يبن تنبعمنحنو

 اهلصأ ةحماش ةورذ يف

 ِتالاح لك يفنهنركشاو

 تافآوووركم فشك نم

 كاواتسسملا و: :اهننشتتا

 ثألا تو كتانعمم ىدنقتت

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠

 لوسر ذفنأ مث ءرادلا نلخدو .نرّبكي مث زجر لك نم تيب لّوأ نعجري ةوسنلا تناكو

 مالّسلا اهيلع ةمطاف اعد مث ءدجسملا ىلإ هاعدو مالّسلا هيلع يلع ىلإ هلآو هيلع هللا لص هللا

 .©"0هللا لوسر ةنبا يف هللا كراب :هلآو هيلع هللا لص لاقو هدي يف اهعضوو اهدي ذخأف

 )١( :5ا راونألا راحب :7 بلاط يبأ لآ بقانم ١١4 .مالّسلا اهيلع ةمطاف دلوم نع اّلقن ءبقانملا نع «7 5 ح/ 0
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 مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب ىلإ ءارهزلا فزت ةكئالملا

 ناك دقف «ىلوألا تاظحللا ذنم مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز يف ةكتالملا تكراش

 ةكئالملا تدهشو «ةعبارلا ءامسلا يف دقعلا ةبطخ أشنأ يذلا وه ةكئالملا بيطخ ليحار

 امأ .ةمايقلا موي ىلإ مهنيب هنوداهتي مهف ىبوط ةرجش راثن نم اوبهتناو دقعلا كلذ ىلع

 أتسو ءاهفلخ اوراسو مالسلا اهيلع ءارهزلا فافز يف ةكئالملا تكراش دقف ضرألا يف

 اهيلع ءارهزلا فافز يف ةكئالملا ةكراشم يف «ةقحاللا نيوانعلا لالخ ثيداحأ ةدع

 .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تيب ىلإ مالسلا

 يلع ىلإ ةمطاف تفز ةليل تناك نأ امل :لاق سابع نبا نع بقانملا نمو :ةمغلا فشك

 نع ليئاكيمو اهنيمي نع ليئربجو ءاهمادق هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناك بلاط يبأ نب

 ."""رجفلا علط ىتح هنوسدقيو هللا نوحّبسي اهئارو نم كلم فلأ نوعبسو ءاهراسي

 سورعلا فافز #ريبكتلا ةنس

 ءًاجاهتباو ًاحرف مالسلا اهيلع ءارهزلا فافز يف ةكئالملا ترّبكو نيمألا ليربج رّبك

 لوسر دعب ةّيربلا ريخ ىلإ ءاسنلا ةدّيس فافزب ًاحرف هلآو هيلع هللا لص لسرلا متاخ رّبكو
 هذهم انمازتلا رادقم |ف .ةئس ىحضأو ةليللا كلت نم سئارعلا ىلع ريبكتلا عضوف ءهللا

 ةحهنلا كاذ ةنسلا هذه نم اننابش نفيعتتي نأ .تسوملا وم: سلا !؟ةليمخلا ةنملا

 حبصت نأ ملوملا نم سيلأ !؟بخصلاو ءانغلاو صقرلاب هلوسرو هللا يضرُت يتلا ةّيحورلا

 لاثمأ نم عقوتن له ؟بونذلا اهيف فرتقُتو يصاعملا اهيف بكترُت نكامأ جاوزلا سلاجم

 رظتني ال نأ لظنحلا عرزي نّم ىلع !؟مودتو حجنتو رمشتف اهيف هللا كرابُي نأ تاجيزلا هذه

 )١( ةمغلا فشك ١:75571.



 !ٌينجلا رمثلا فاطقب رشبيلف «رمثملا كرابملا تابنلا عرزي نم اّمأ !لظنحلا ىوس فطقي نأ

 مالسلا اهيلع ةمطاف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جّوز امل :لاق ءيراصنألا رباج نع

 :لاقف .سيسخ رهمب ًايلع تجّوز ِكّنِإ :اولاقف شيرق نم سانأ هاتأ مالّسلا هيلع يلع نم
 لوو هللا نحو : يكل رتب نخب ىىرسأ هليل دوو هللا نكللو ايه تخت ران انف

 نرخافتيو هنيداهتي نهف .نبعلا روحلا ىلع رهاوجلاو ردلا ترثنف «يرثنا نأ ةردسلا ىلإ

 هيلع هللا لص يبنلا ىتأ فافزلا ةليل تناك |ملف .(دمحم تنب ةمطاف راثن نم اذه :نلقيو

 ناملس رمأو يبكرا :مالّسلا اهيلع ةمطافل لاقو ةفيطق اهيلع ىنثو «ءابهشلا هتلغبب هلآو

 يبنلا عمس ذإ قيرطلا ضعب يف مه انيبف .اهقوسي هلآو هيلع هللا لص يبنلاو اهدوقي نأ

 نيعبس يف ليئاكيمو ةكئالملا نم ًافلأ نيعبس يف ليئربجب وه اذإف ةبجو هلآو هيلع هللا لص
 ىلإ ةمطاف ٌفزن انئج :اولاق ؟ضرألا ىلإ مكطبهأ ام» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف الأ

 عضوف .هلآو هيلع هللا لص دمحمو ةكئالملا تربكو «ليئاكيم رّبكو ليئربج رّبكو ءاهجوز

 ."7(ةليللا كلت نم سئارعلا ىلع ريبكتلا

 :لاق «يبأ انثدح :لاق ,يربكعلتلا ىسوم نب نوراه نب دمحم نيسحلا وبأ ينثدحو

 نع ءاضرلا ىسوم نب يلع انثدح :لاق «يبأ انثدح :لاق ,يدهم نب يلع نب دمحأ انثدح

 هللا دبع نب رباج ينثدح» :لاق «مالسلا مهيلع رقابلا هيبأ نع ءرفعج هدج نع «هيبأ

 ؛مالسلا مهيلع يلع ىلإ ةمطاف هللا لوسر اهيف ىدهأ يتلا ةليللا تناك امل :لاق ءيراصنألا

 ءامهيسأر عمج مث .هلاش نع اهسلجأف مالسلا اهيلع اهب اعدو .هنيمي نع هسلجأف يلعب اعد
 عمسف «ةكئالملا يف ليئربج ربكف «مالسلا هيلع يلع لزنم ديري ءامهنيب وهو اماقو ءماق مث

 )١( ص :قالخألا مراكم ١8 يلماعلا رحلا - (ةيمالسإلا .ط) ةعيشلا لئاسو ؛7 4 ١: 57 -57.
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 .2)(ةنس تراصف .فافز ىف ناك ريبكت لوأ وهو «نوملسملا ريكو ربكف ءريبكتلا ىبنلا

 مالّسلا اهيلع ةمطاف تفز ال :لاق «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع رابخألا حرش يف

 لاقف ءرّبكف هيدي نيب لالب ناكو .هلآو هيلع هللا ّلِص هللا لوسر رّبك مالّسلا هيلع يلع ىلإ

 .ترّبكف َترّبك !هللا لوسر اي :لاقف ؟«لالب اي َترّبك مل» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ."0”(«ليئاربج رّبك ىتح انأ َترّبك ام» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف

 جيوزتلا ةبطخ

 هللا لوسر بلط دقف كلذ ىلع ًءانبو «جيوزتلا ةبطخ لجرلا بطخي نأ بحتسملا نم

 بطخو نينمؤملا ريمأ ماقف .ءبطخي نأ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نم هلآو هيلع هللا لص

 ركذ نّيعم قادص ىلع ةمطاف هتنبا هجّوز هللا لوسر َّنأ اهيف ركذ ةزجوم ةغيلب ةبطخ
 هللا لوسر اولأسي نأ نيرضاحلا نم بلط مث «جيوزتلا اذهب يضر دق هَّنأب ركذ مث ؛هرادقم

 نمو .نينمؤملا ريمأ مالك هللا ٌلوسر قّدصف هللا لوسر اولأسف «جاوزلا رمأ ىلع اودهشيو
 جيوزتلا نع مالسلا هيلع قداصلا لئس دقو «جاوزلا يف بجت ال ةبطخلا َّنأ ركذلاب ريدجلا

 :لوقن ناوخلا ىلع ماعطلا قّرعتن نحنو انتايتف جّوزتي ام ةّماع سيل وأ» :لاقف «ةبطخ ريغب

 ©0.«تلعف دق :لوقيف «ةنالف ًانالف جّوز «نالف اي

 نع «مالّسلا هيلع هدج نع «مالّسلا هيلع هيبأ نع ءمالّسلا هيلع دمحم نب رفعج نع
 هيلع ًايلع مالّسلا اهيلع ةمطاف جّوزي نأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر دارأ امل :لاق رباج

 ةرضحب كجّوزمو كرثأ يف ٌحراخ نِإف دجسملا ىلإ نسحلا ابأ اي جرخا» :هل لاق مالّسلا

 .0 ١ص :باهولا دبع نب نيس تازجعملا لثالد ؛ ٠١75 ص - (يعيشلا) يربطلا ريرج نب دمحم ةمامإلا لئالد

 . 444 حت :” مالّسلا مهيلع راهطألا ةمئألا لئاضف يف رابخألا حرش (؟)

 .117 :ا/ ٍلماعلا رحلل ةمألا ةياده (*)



 ”هفطلا

 .(«(كنيع هب ٌرقت ام كلضف نم ركاذو سانلا

 لقعأ ال انأو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر دنع نم تجرخف» :مالسلا هيلع يلع لاق

 ينجّوْزي :تلقف ؟نسحلا ابأ اي كارو ام :الاق ؛رمعو ركب وبأ ينلبقتساف .ًارورسو ًاحرف

 ركذيل يرثأ يف جراخ هللا لوسر اذهو ءاهينجّوز دق هللا َّنأ ينربخأو ةمطاف هللا لوسر

 .(دجسملا يعم الخدو اًرسو احرفف «سانلا ةرضحب

 لّلهتي ههجو َّنإو «هللا لوسر انب قحل ىتح هانطّسوت ام هللا وف» :مالّسلا هيلع يلع لاق

 نيأ :لاق مث !هللا لوسر اي كيدعسو كيبل :باجأف ؟لالب نيأ :لاقف اروزشو احرف

 مث .هللا لوسر اي كيبل :باجأف ؟ناملس نيأ :لاق مث .هللا لوسر اي كيبل :باجأف ؟دادقملا

 مكعمجأب اوقلطنا :لاق هيدي نيب اولثم |ملف .هللا لوسر اي كيبل :باجأف ؟رذوبأ نيأ :لاق

 لوسر رمأل اوقلطناف .نيملسملاو راصنألاو نيرجاهملا اوعمجأو ةنيدملا تابنج يف اوموقف

 .هلآو هيلع هللا لص هللا

 دشح املف .هرينم نم ةجرد ىلعأ ىلع سلجف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبقأو

 هلل دمحلا :لاقف هيلع ىنثأو هللا دمحف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ماق هلهأب دجسملا

 اهنم جرخأ ءاهيسرأف لابجلاب اهتبثأو ءاهاحدف ضرألا طسبو ءاهانبف ءامسلا عفر يذلا

 «نيقطانلا تاغل ريبحت نع للتو .نيفصاولا تافص نع مظاعت يذلا ءاهيعرمو اهءام

 ةفآرو ةمحرو «نيرفاكلل ةمقن ينلعجو «نيملاظلا باقع رانلاو «نيقتملا باوث ةنجلا لعجو

 .نينمؤملا ىلع

 ؛لاوحأ بلقتو لاوز راد ءللعو ةحصو .لجأو دعوو «لمأ راد يف مكن هللا دابع

 لضفلا قفنأو .هلمع يف ّدجو .هلمأ نم رصق ًاءرما هللا محرف .لاحترالل ًاببس تلعج

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠
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 هل عشختو .تاومألا هيف رشحي موي هتقاف مويل مّدق .هتوق نم لضفلا كسمأو هلام نم

 موي ءىراكسب مه امو ىراكس سانلا ىرتو .تاهّنألاو دالوألا ركذتو .تاوصألا

 تلمع ام سفن ّلك دجت موي .نيبملا قحلا وه هللا َّنأ نوملعيو .قحلا مهنيد هللا مهيفوي

 لاقثم لمعي نم ءًاديعب ًادمأ هنيبو اهنيب َّنَأ ول دوت ءوس نم تلمع امو ًارضحم ريخ نم
 .بابسألا عطقتو .باسنألا هيف لطبت مويل «هري ًارش ةرذ لاقثم لمعي نمو «هري ًاريخ ةرذ

 لخدأو رانلا نع حزرحُر نمف .باذعلا ىلإ نوعفديو .باسحلا نيمرجملا ىلع هيف دتشيو

 .رورغلا عاتم اّلِإ ايندلا ةايحلا امو زاف دقف ةنجلا

 نولماعلا ؛هباتكب نوقطانلا .هضرأ يف هللا ججح ءايبنألا ًَمنإ .سانلا اهيأ

 ىلوأو يمع نباو يخأب ةمطاف يتميرك جّوْرأ نأ ينرمأ لجو زع هللا َّنِإ .هيحوب

 ينرمأو ,ةكئالملا ةداهشب ءامسلا ين هجّوز دق هللا َّنِإو .بلاط يبأ نب يلع يب سانلا

 .كلذ ىلع مكدهشأو هجّوزأ نأ

 :لاق .كسفنل بطخاف «يلع اي مق :لاق مث .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر سلج مث

 نأ كرمآ نأ ليئربج ينرمأ اذكهف .بطخا :لاق !؟رضاح تنأو بطخأ هللا لوسر اي

 لص يبنلا لاق مث .يلع اي تنأ تنكل دواد نانجلا يف بيطخلا َّنأ الولو ءكسفنل بطخت

 يبن لكل يبن فالآ ةعبرأ ثعب هللا َّنإ) :مكيبن لوق اوعمسا ؛سانلا اهيأ :هلآو هيلع هللا

 .(ءايصوألا ريخ يبصوو ءايبنألا ريخ انأو .يصو

 دمحلا :لاقف مالّسلا هيلع يلع أدنباو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر كسمأ مث

 حضوأو نيقتملا بولق هتمظع بقاوثب رانأو ,نيقطانلا هملع حتاوفب مهلأ يذلا هلل

 هتوعد تلعو «نيملاعلا ىفطصملا يمع نباب جهنأو «نيلصافلا قرط هماكحأ لئالدب

 نييبنلا متاخ هلعجو ,نيلطبملا لطاوب ىلع هتملك ترهظتساو نيدحلملا يعاورل



 هفقلا

 هلل دمحلاو .هتايآ هللا نع غلبو هرمأب عدصو .هبر ةلاسر غّلبف .نيلسرملا ديسو

 فّرشو مّركو محرو .دمحم هيبنب مهمركأو هنيدب مهزعأو هتردقب دابعلا قلخ يذلا

 .هيضرتو هغلبت ةداهش هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو هيدايأو هئامعن ىلع هلل دمح لاو .مظعو

 انسلجمو .هيف نذأو هب هللا رمأ ام حاكنلاو .هيظحتو هحبرت ةالص دمحم ىلع هللا لصو

 قادص ىلع ةمطاف هتنبا ينجؤز هللا دبع نبا دمحم اذهو ءهيضرو هاضق امناذه

 هتجّوز :نوملسملا لاقف .اودهشاو هولأس اف كلذب تيضر دق «رانيدو مهرد ةئامعبرأ

 .""((مهلمش عمجو |مهيلعو امل هللا كراب :نوملسملا لاق .معن :لاق ؟هللالوسر اي

 .كسفنل ًابيطخ مّلكت» :مالّسلا هيلع يلعل لاق هلآو هيلع هللا ِّلص هّنِإ :هيودرم نبا لاق

 ام حاكنلاو -:لاق نأ ىلإ -..هيدماح نم برق يذلا هلل دمحلا :مالّسلا هيلع يلع لاقف

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اذهو .هيف نذأو هللا هرّدق ام انعامتجاو ءهيضريو هب هللا رمأ

 ."”(اودهشاو هولأساف .,تيضر دقو مهرد ةئامسمخ ىلع ةمطاف هتنبا ينجّوز

 ًاليئ فافزلا

 ليللا نوكب كلذ تيبلا لهأ لّلع دقو «ًاليل نوكي نأ فافزلا يف ةّنسلا نم

 قف وك ةعييذق قاوللا ءاسسعلل ضسأ نبللا نأ[ يضيبظلا قوموا نكتسءاجلا نآلو انكي

 يعدتسي الف «ةلّطعم هيف لامعألا نوكت تقو يف ةداع نوكي هَّنأ اك ءفافزلا مسارم

 .لامعألا ريخأت هيف كارتشالا

 هيلع هللا دبع يبأ نع ءينوكسلا نع «يلفونلا نع «هيبأ نع «ميهاربإ نب يلع نع

 .مالّسلا اهيلع ةمطاف دنسم نع «١35ح / 779:1١ راونألا راحب )١(

 .بقانملا نع «55 ح/ ١١7 :5” راونألا راحب (1)
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 نع هدانسإب قودصلا هاورو .«ىحض اومعطأو اليل مكسئارع اوفز» :لاق مالسلا

 ."”هلثم ينوكسلا

 نسحلا يبأ نع اشولا يلع نب نسحلا نع «دمحم نب ىلعم نع دمحم نب نيسحلا نعو
 َّنأل ؛ليللاب جيوزتلا ةّنسلا نم» :لاق جيوزتلا يف لوقي هتعمس .لاق مالسلا هيلع اضرلا

 .20(نكس نه اّنإ ءاسنلاو ءانكس ليللا لعج هللا

 لاق» :لاق مالسلا مهيلع هئابآ نع ءرفعج نب ىسوم نع هدانسإب :يدنوارلا رداون

 وأ ؛ملع بلط وأ «نآرقلاب دج ؛ثالث يف اّلِإ رهس ال :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ."”(اهجوز ىلإ ىدبهت سورع

 (9.ءابهش ةلغب تبكر اهّئأو «ليللاب ناك مالسلا اهيلع ةمطاف فافز نأ :يورو

 يلع ىلإ ةمطاف تفز ةليل تناك نأ امل :لاق سابع نبا نع بقانملا نمو :ةمغلا فشك

 نع ليئاكيمو اهنيمي نع ليئربجو ءاهمادق هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناك بلاط يبأ نب

 .””رجفلا علط ىتح هنوسدقيو هللا نوحّبسي اهئارو نم كلم فلأ نوعبسو ءاهراسي

 نيسيرعلل ءاعدلا

 ءافرلاو ««نينبلاو ءافرلاب) ًاثيدح جّوزتملل اولوقي نأ ةّيلهاجلا يف سانلا ةداع نم ناك

 هنع ىبن مالسإلا ءاج (ّلف «ءانلاو ؛ةكربلاو «قافتالاو مايتلالا وه - يرزجلا لوقي امك -

 )١( ةعيشلا لئاسو 7١:4١.

 .57 ١5: ٍلماعلا رحلا - (ةيمالسإلا .ط) ةعيشلا لئاسو (؟)

 1٠٠١:/771. ىسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛١ 8١ص :يدنوارلل رداونلا (")

 ٠١9. ١ :1/ ٍلماعلا رحلل ةمألا ةياده (:)

 ."519 ١: ةمغلا فشك (5)



 اهلا

 .(ةكربلاو ريخلا ىلع) لاقي نأ هيف سو «ةّيلهاجلا تافّلخم نم هرابتعاب

 هللا لص هللا لوسر جّوز امل :لاق هعفر يقربلا هللا دبع يبأ نع هدانسإب ينيلكلا ىور

 7 .«ةكربلاو ريخلا ىلع لب ال» :لاق «نينبلاو ءافرلاب :اولاق «ةمطاف هلآو هيلع

 ةمعطألا ضعب نم سورعلا عنم

 لجرلا عنمي نأ ءاثيدح جّوزتملل مالسإلا اهمّدق يتلا ةيحصلاو ةيبطلا اياصولا نم

 يف رثؤت اََّأ رابتعاب ءجاوزلا بقعت يتلا ةليلقلا مايألا يف ةمعطألا ضعب لوانت نم هتجوز

 .باجنإلا ىلع ةأرملا ةّيلباق ىدم

 يف سورعلا عنما» :لاق مالسلا هيلع َيلعل هلآو هيلع هللا لص ّيبنلا ةّيصو يف ءاج دقف

 نم دربيو مقعي محرلا نأ .ضماحلا حافتلاو «ةربزكلاو ءلخلاو «نابلألا نم كعوبسأ

 (7.«دلولا نع ةعبرألا ءايشألا هذه

 اهنم ابيرق تيبت ةأرما نم سورعلل دب ال

 نأ ىسع اهدهاعتتل اهنم ًابيرق تيبت ةأرما نم سورعلل دبال جاوزلل ىلوألا ةليللا يف
 تابت يتلا يه ةاتفلا ٌّمأ نوكت نأ ةداعلا ترج دقو «ةنوعم ىلإ هعم جاتحت ام اهيلع أرطي

 مالس ةجيدخ َّنأ تاياورلا ضعب يف درو دقو .اهتتبا ىلإ سانلا برقأ اَتأ رابتعاب اهبرق

 ةليللا يف ةمطاف دنع تيبت نأ سيمع تنب ءامسأ ىلإ تدهع ةافولا اهترضح امل اهيلع هللا

 انا يل هللا( ملا يزور 1 اعرق اتدت وي ىذا كقورنل ريداوست زوقك قرأ

 .ه548:04 يفاكلا )١(

 ١١68. :ا/ لماعلا ٌرحلل ةّمألا ةياده (؟)
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 مالّسلا هيلع يلع نم مالّسلا اهيلع ةمطاف ٍجّوز املا :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع

 قدي ةادغلاب اهيلإ ادغ مث ليللا نم اهقرافو ءاهسنؤت اهعم نميأ َّمأ تلعج ءاهب لخدو

 يبأ كادف :لوقت يهو ةعرسم هتنأف .هللا لوسر انأ :لاق ؟اذه نم :نميأ ٌمأ تلاقف ,بابلا

 .بابلا هل تحتفو «ىّمأو

 يبأ نب يلع :لاق ؟كوخأ نمو هللا يبن اي :تلاق ؟يخأ انهاه «نميأ ّمأ اي :اه لاقف

 ! ؟كيخأ نم كنتنبا جّوزتأ .كب مارحلاو لالحلا سانلا فرع اَنَِإ هللا يبن اي :تلاق .بلاط

 ين يخأ وه «يتنبا حاكن هيلع مرحي يذلا يّمأو بأ نم يخأ وه سيل «نميأ ّمأ اي :لاق
 .نييلع ىلعأ ين يعمو نيدلا

 هللا لص لاقف ءسيمع تنب ءامسأ اهدنع دجوف مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع لخد مث

 اهجوز ىلإ تْفَز اذإ ةاتفلا َّنِإ .هللا لوسر اي :تلاق ؟ةمطاف دنع كفّلخ ام :اهل هلآو هيلع

 .نانجلا يف ءامسأ نكسأ مهللا :لاق .اهتجاحب اهربخت ةأرما اهدنع نوكي نأ دبال

 ايىلعألا قيفرلا يفوهو تنأو انأ :لاقف مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع لبقأ مث

 :لاق (مث) .ةمطاف

 نم ةرخآلا يفو «نيلوألا نم ايندلا قف ءأملع مهرثكأو ءأملح مهمظعأو ءاليق مهمدقأ

 .ىلعألا قيفرلا يف تنأو انأ ,نيح اصلا

 مث يبن ينلعجو اهنم ينراتخاف «ةعالطا ضرألا ىلإ علطا لجو زع هللا َّنِإ ,ةمطاف اي

 .")(ًايصو يل هلعجو كلعب ًايلع اهنم راتخاف ةيناثلا اهيلع علطا

 )١( حر/ هال :”" رابخألا حرش 9175.



 دفا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف فافز يف تنك :تلاق سيمع تنب ءامسأ نعو
 و

 يل يعدا نميأ َّمأ اي» :لاقف بابلا ىلإ هلآو هيلع هللا لص يبنلا ءاج انحبصأ |ملف .هلآو
 وو

 ءاسنلا عمسو :تلاق ««نميأ َّمأ اي معن» :لاق ؟كتنبا هحكنتو كوخأ وه :تلاق .«يخأ

 مالسلا هيلع يلع ءاجف «ةيحان يف انأ تيبتخاو نيحنتف هلآو هيلع هللا لص يبنلا توص

 تءاجف «ةمطاف يل يعدا» :لاق مث .هل اعدو «ءاملا نم هلآو هيلع هللا لص يبنلا حضنف

 لهأ بحأ كتحكنأ دقل ىنكسا :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر امل لاقف «ءايحلا نم ةقرخ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجر مث :تلاق .«اهل اعدو «ءاملا نم اهيلع حضن مث «يلإ يتيب

 تئجا :لاق ءسيمع تنب ءامسأ انأ :تلقف ؟«اذه نم» :لاقف «هيدي نيب ًاداوس ىأرف هلآو

 .''يل اعدف :تلاق «معن :تلق ؟«اهنيمركت ةمطاف فافز يف

 مالسلا اهيلع ءارهزلا سرع راثن

 ىولحلا راثن كلذ نمو ءاهيلإ ٌمالسإلا بدن يتلا تابودنملا نم جاوزلاب حرفلا راهظإ

 ءاسنلا ةديس جاوزب لافتحالا يف ضرألا تكراش ءامسلا ّنكل .سورعلا فافز مسارم يف

 رمحألا توقايلاو ضيبألا ٌردلاو بطرلا ؤلؤللا ىبوط ةرجش ترثن دقف «مالسلا اهيلع

 .ةمايقلا موي ىلإ نهنيب هنيداهتي نيقبو هطاقتلا ىلإ نيعلا روح لا تعراسف ءرضخألا دجربزلاو

 ىلا لع نميأ 2أ تعد: لاق هللا دبع نيرباجت نع هدكس نكامم نبا ظئاخلا فور

 :تلاق ؟«كينيع هللا ىكبأ ال كيكبي ام» :اهل لاقف .يكبت يهو ملسو هلآو هيلع هللا لص

 «راصنألا نم ًالجر هتنبا جوز دق راصنألا نم لجر لزنم تلخد ينأل هللا لوسر اي تيكب

 رثنت لو بلاط يبأ نب يلع نم ةمطاف كجيوزت تركذف ءركسلاو زوللا اهسأر ىلع رثنف

 )١( 17"ا/ :57 راونألا راحب -77/6.
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 ينثعب يذلاوف «نميأ َّمأ اي يكبت ال» :ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف .ًائيش امهيلع

 يلع يضر ىتح تيضر ام .هجّوز هللا نكلو هتجّوز انأ ام ةلاسرلاب ينّصختساو ةماركلاب

 نم ةمطاف جوز نأ امل هللا َّنِإ نميأ َّمأ اي .نيملاعلا بر هللا يضر ىتح ةمطاف تيضر امو

 رمأو ؛ليفارسإو ليئاكيمو ليئربج مهيف شرعلاب اوقدحي نأ نيبرقملا ةكئالملا رمأ يلع
 هللا بطاخلا ناكو .تنيزتف نيزتت نأ نيعلا روحلا رمأو .تفرخزتف فرخزت نأ نانجلا

 عم بطرلا ولؤللا مهيلع ترئنف رثنت نأ ىبوط ةرجش رمأ مث .دوهشلا ةكئالملا تناكو

 نانجلا نم نيعلا روحلا ردتباف .رضخألا دجربزلا عم .رمحألا توقايلا عم ءضيبألا ردلا

 نهنيب هنيداهتي نهف ,دمحم تنب ةمطاف راثن نم اذه :نلقيو هنطقتلي للحلاو يلحلا يف نلفري

 ."""(ةمايقلا موي ىلإ

 نب يلع نع ؛ءىسيع نبا نع .دعس نع «ديلولا نبا نع يلامألا يف قودصلا ىورو

 ريمأ لاق» :لاق مالسلا مهيلع هئابآ نع .قداصلا نع ءالعلا يبأ نب نيسحلا نع مكحلا

 .ءيش اهتفحلم يفو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلع نميأ ٌمأ تلخد مالسلا هيلع نينمؤملا

 اهوكلمأ ةنالف َّنِإ :تلاقف ؟نميأ ّمَأ اي كعم ام :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهل لاقف

 اهتجّوز ةمطاف هللا لوسر اي :تلاقو نميأ ٌّمُأ تكب مث ءاهراثن نم ٌتذخأف اهيلع اورثنف

 هللاَّنإف .نيبذكت ل نميأ ّمأ اي :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ائيش اهيلع رثنت مو

 نم مهيلع رثنت نأ ةنجلا راجشأ رمأ (مالسلا امهيلع) ًايلع ةمطاف تجّوز امل ىلاعتو كرابت

 دقلو «نوملعي ال ام اهنم اوذخأف ءاهقربتساو اهدرمزو اهردو اهتوقايو اهللحو اهيلح

 ."”(مالسلا هيلع يلع لزنم يف اهلعجف مالسلا اهيلع ةمطاف رهم يف ىبوط هللا لحن

 .توريب ط 715 ١: قشمد خيرات نم يلع مامإلا ةمجرت )١(

 .194- 4/ :51" ىسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛7 57ص :قودصلا يلامأ ()



 دشن

 :يربكعلا ةنابإو «ميعن يبأ ةيلحو يرذالبلاو بيطخلا يخيرات نع يسلجملا جرخأو

 باصأ :لاق ,دوعسم نبا نع «ةمقلع نع ؛يروثلا نع ءشمعألا نع يروثلا نايفس
 كتجّوز ةمطاف اي» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا امل لاقف .ةدعر سرعلا موي ةحيبص ةمطاف

 رمأ يلعب ككلمأ نأ ىلاعت هللا دارأ امل ةمطاف اي «نيح اصلا نمل ةرخآلا يف هَّنإو ايندلا يف ًاديس

 كج ٌوزف مهيلع بطخ مث ًافوفص ةكئالملا فصف ةعبارلا ءامسلا يف ماقف ليئربج ىلاعت هلل

 ىلع هترثنف اهرمأ مث «للحلاو يلحلا تلمحف نانجلا رجش هناحبس هللا رمأ مث يلع نم

 أ تلاق .ةمايقلا موي ىلإ هب رختفا هربغ ذخأ امم رثكأ ًائيش ذئموي مهنم ذخأ نمف ةكئالملا

 ليئربج اهيلع بطخ نم األ ءاسنلا ىلع رختفت مالسلا اهيلع ةمطاف تناك دقل :ةملس

 .27(مالسلا هيلع

 لوسر اي» :ةمطاف تلاق :لاق ةريره يبأ نع ء«يعفاشلا يجنكلا فسوي نب دمحم ىور

 علطأ هللا َّنَأ نيضرت امأ ةمطاف اي :لاقف «هل لام ال ريقف وهو بلاط يبأ نب يلع ينتجّوز هللا

 .(كلعب رخآلاو ,كوبأ امهدحأ :نيلجر اهنم راتخاف ةعالطا ضرألا ىلإ

 نب يلع اذه سانلا اهيأ» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق :لاق ةرمس نب رباج نعو

 ملف شيرق فارشأ يلإ اهبطخ دقلو «ةمطاف يتنبا هتجّوز انأ نأ نومعزت متنأو بلاط يبأ

 رهش نم نيرشعو عبرأ ةليل ليئربج ينءاج ىتح ءامسلا نم ربخلا عقوتأ كلذ لك بجأ
 نييبوركلاو نييناحورلا عمج دقو «مالسلا كيلع أرقي ىلعألا يلعلا دمحم اي :لاقف :ناضمر

 بطاخلا تنكف ينرمأو «ًايلع ةمطاف جّوزو ءىبوط ةرجش تحت :حيفألا :هل لاقي داو يف

 رمأو .هترثن مث توقايلاو ردلاو للحلاو يلحلا تلمحف ىبوط ةرجش رمأو «يلولا ىلاعت هللاو

 )١( ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب 8:57/١٠١.
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 .""(ةمطاف راثن اذه :نلقيو ةمايقلا موي ىلإ هنيداهتي نهف ,نطقلف نعمتجاف نيعلا روحلا

 مالسلا امهيلع ةمطافو يلع جاوز دورو اهلبانسو ةنجلا لفنرق

 ىلص هللا لوسرل هارأف ةنجلا نم ليئربج هب ىتأ يذلا لبنسلاو لفنرقلا اذه رس ام

 لفنرقلا يّتعطق مش هّنأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا لوقي !؟هنم هذخأ مث هلآو هيلع هللا

 نم امّنأ الإ نيتحاّوفلا نيتيدهلا نيتاه نم ملعن الو !كسملا ةحئار امهنم عطسف لبنسلاو

 ان كا رفيدسلف لع طخ الو تعمم نذأ الو تنأز ريغال امم كأو ةكفذلملا راك

 ءاضيبلا ةباحسلا نعو «بيطلاو رطعلا عاونأب ةّياحلا (ةريثملا) ةئجلا حير رّوصت نع زجعن

 اذه يفكي لهف ؛توقايلاو دجربزلاو ؤلؤللاب - ىلاعت ٌقحلا رمأب - ةنجلا لهأ ىلع ةرطاملا

 !؟مالسلاو ةّيحتلا فالآ امهيلع لع نم ةمطاف جيوزتب ءامسلا ةحرف نايب يف

 «هيبأ نع .دمحم نب رفعج نع هدانسإب ةمامإلا لئالد يف يربطلا ريرج نب دمحم ىور
 .ًانيح ةمطاف جيوزتب تمم»» :لاق هَّنَأ «مالسلا مهيلع) بلاط يبأ نب يلع نع «هدج نع

 ًاليل يردص يف جلتخي كلذ ناكو «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هركذأ نأ ىلع رسجأ مو

 كيبل :تلقف .يلع اي :لاقف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع ًاموي تلخد ىتح ًراهنو

 نأ ديري هنأ تننظف .ملعأ هلوسرو هللا :تلقف ؟جيوزتلا يف كل له :لاقف .هللا لوسر اي

 هللاوف ءاذه ىلع هتقرافف .ةمطاف توف نم فئاخ يبلقو ءشيرق ءاسن ضعبب ينجّوزي

 تعرسأف :لاق .عرسأو «يلع اي بجأ :لاقف هللا لوسر لوسر يناتأ ىتح ترعش ام

 وهو ؛مويلا كلذ نم ًاحرف دشأ هتيأر ام هتيأر |ملف .هيلإ ترظن تلخد املف .هيلإ يضملا

 «قيرب امل هنانسأ ضايب ىلإ ترظن ىتح .مسبتو للهت ينرصبأ |ملف «ةملس 1 ةرجح يف

 )١( ةمغلا فشك ؛١ 54ص :بلاطلا ةيافك ١: ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛!"الا/ 57 : 178 .



 ةهفلطلا

 كلذ فيكو :تلقف .كجيوزت رمأ نم كيف ينمه ام ينافك دق هللا َّنإف مله يلع اي :لاق

 .اهينلوانف «ناتعطق اهلبنسو ةنجلا لفنرق نم هعمو «ليئربج يناتأ :لاق ؟هللا لوسر اي
 ام ؛ليئربج اي :تلقف ,ينم اهذخأ مث .كسملا ةحئار اهنم عطسف ءامهتممشو |تذخأف

 اهرابغأو اهدوضنو اهشرافمب اهلك نانجلا اونّيزي نأ ةنحجلا ناكس رمأ هللا َّنِإ :لاقف ؟بأش

 «بيطلاو رطعلا عاونأب ةنجلا يف تبهف (ةريثملا) ال لاقي يتلا ةنجلا حير رمأو ءاهراجشأو

 َّنإ الأ :دانم ىدان مث .امهب نهتاوصأ نعفرف ءسيو هط يتروس ةءارقب نيعلا روحلا رمأو

 (ىلاعت) هللا ثعب مث .امهب ينم ىضر بلاط يبأ نب يلعو دمحم تنب ةمطاف ةميلو موي مويلا

 ةنجلا مادخ رمأو ءاهتوقايو اهدجربزو اهؤلؤل نم ةنجلا لهأ ىلع ترطمف ءاضيب ةباحس

 ءامسلا لهأ عمسي مل ةبطخ بطخف (ليحار) :هل لاقي ةكئالملا نم ًاكلم رمأو ءاهوطقلي نأ

 دمحم تنب ةمطاف حاكن ىلع اوكراب .يتنج ناكسو يتكئالم اي :(ىلاعت) ىدان مث .اهلثمب

 لاق مث .دمحم دعب يلإ لاجرلا بحأ نم يلإ ءاسنلا بحأ تجوز نِإف .بلاط يبأ نب يلعو

 كجّوز ام ىلع ةمطاف يتنباب كتجّوز دق نإف ءرشبأ ءرشبأ ءيلع اي :هلآو هيلع هللا لص
 - ىفكو ,كلهأ كنودف ءامكل هللا يضر ام كلو ا تيضر دقو .هشرع قوف نم نمحرلا

 ةنحلا لها يف ركذأ نأ ناشتوم علب وأ كلل كوسرت اي "اقف كليف ىعر يارب لعاب

 همركأ ًادبع ّبحأ اذإ هللا َّنِإ ,يلع اي :هلآو هيلع هللا لص لاقف !؟هتكئالم يف هللا ينجّوزو

 «ٌبراي :مالسلا هيلع يلع لاقف .رشب بلق ىلع رطخالو ءثعمس ٌنذَأ الو ءثأر ٌنيعال اب

 ."7ثيدحلا - «نيمآ نيمآ :يبنلا لاقف .يلع ثمعنأ يتلا كتمعن ركشأ نأ ينعزوأ

 هيلع يلع نع) ربخ يف مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع بوشآ رهش نبا جرخأو
 ام ينافك دق هلا َّنإف يلع اي رشبأ :لاقو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاعد ِهَّنأ» :(مالسلا

 )١( ص :(يعيشلا) يربطلا ريرج نب دمحم - ةمامإلا لئالد 85 - 88.
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 |مهتذخأو |مهتلوانتف اهلفنرقو ةنجلا لبنس نم هعمو ليئربج يناتأ ءكجيوزت ينمه نم ناك

 نم ةنجلا ناكس رمأ هللا َّنِإ :لاق ؟لفنرقلاو لبتسلا اذه ببس ام :تلقف ءاههتممشف

 رمأو ءاهروصقو اهرامثو اهراجشأو اهسراغمب اهلك نانجلا اونيزي نأ اهيف نمو ةكئالملا

 نيساوطو سيو هط اهيف ةءارقلاب اهنيع روح رمأو ءبيطلاو رطعلا عاونأب تبهف اهحير

 مكدهشأ نإ الأ ؛يلع ةميلو موي مويلا َنِإ الأ :شرعلا تحت نم دانم ىدان مث ءقسعو محو

 ءاضيب ةباحس هناحبس هللا ثعب مث ! ضعبل امههضعبب ينم ىضر يلع نم ةمطاف تجّوز نأ

 ءاهلفنرقو اهلبنس نم نرثنف ةكئالملا تماقو ءاهتيقاويو اهدجربزو اهؤلّؤل نم ترطقف

 (١”ريخلا رخآ ىلإ - «ةكئالملا ترثن امثاذهو

 سرعلا 4 حرفلا راهظإ

 ًازييمت ءحرفلاو رورسلا راهظإو حاكنلا نالعإب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىصوأ

 يتنبا كتجّوْز» :نينمؤملا ريمأل لاق هللا لوسر نأ ربخ يفو :بوشآ رهش نبا لاق

 كّنِإف كلهأ كنودف ءامل هللا ىضر مب تيضر دقو ءنمحرلا كجّوز ام ىلع ةمطاف

 .(ينم اهب ٌقحأ

 بحاصلا معنو «تنأ نتخلا معنو «تنأ خألا معنف» :هلآو هيلع هللا لص لاق ربخ يفو

 :(لوقي وهو «ىلاعت هلل اركش ًادجاس مالّسلا هيلع يلع ٌرخف . ىضر هللا ىضرب كافكو .تنأ

 هللا لص ىبنلا لاقف .ةيآلا "7 4...ىَلَع تْمَعْنَأ ىتلا كتَمْعن ركذشأ نأ ىنغزؤأ بر#

 )١( ص :(يعيشلا) يربطلا ريرج نب دمحم - ةمامإلا لئالد ؛17١ 5 :” بوشآ رهش نبا - بلاط يبأ لآ بقانم "97 - 44.

 ) )5ةيآلا :لمنلا ةروس ١9.



 د فقلا

 دعسأو |ىيلع هللا كراب» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاق هسأر عفر اًلف .«نيمآ» :هلآو هيلع

 ."00...بّيطلا ريثكلا امكنم جرخأو |مكنيب عمجو ءاكّدج

 ةميلو نم سرعلل دب ال

 هيلع لا ]بق قل لتر رك وقف" عالنسإلا"ق تحتمل :رومألا نم ماعلا ماغإ

 يتلا رومأألا ةلمج نم ماعطإلاو .حاكتلا دنع ماعطلا هتّمأ ةّنس نم نوكي نأ بحي هنأ هلآو

 اهيف بحتسي يتلا دراوملا ةلمج نمو .مهنيب ايف مهطبارت يّوقتو سانلا نيب فلآتلا ديزت

 ةبسانمب ةميلو دادعإب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هللا لوسر ىصوأ دقو .سرعلا :ةميلولا

 هتنبا جوز ناعأ دق هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ ظحالنو .مالسلا اهيلع ةمطافب هجاوز

 رمتلا راضحإب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ رمأو زبخلاو محللاب لفكت دقف «ةميلولا رمأ يف

 «صيبخلا دادعإ يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ناعأ هلآو هيلع هللا لص ُهّنأ ٌمث ءنمسلاو

 .ًاصيبخ هذختا ىتح نمسلا يف رمتلا خدشي لعجو ةفيرشلا هعارذ نع رسح ثيح

 :مالسلا هيلع ًايلع هلآو هيلع هللا لص يبنلا هب ىصوأ |ميف :لاصخلا ين قودصلا دروأ

 سرعلاو !زاكر وأ :راكو وأ ,راذع وأ «سرخ وأ ءسرع يف :سمخ يف الإ ةميلو ال يلع اين

 زاكرلاو ءرادلا يرش يف راكولاو «ناتخلا راذعلاو دلولاب سافنلا سرخلاو .جيوزتلا

 .""(ةكم نم مدقي يذلا

 :مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلعل راصنألا نم رفن لاق :لاق هيبأ نع «ةديرب نبا نعو

 يلع ةجاح ام :هل لاقف «هيلع مّلسف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتأف «ةمطاف بطخا

 )١( بوشآ رهش نبا بقانم ": 70

 ج - يببلجملا ةمالعلا - راونألا راحب (؟) ٠٠١ - ص 776.
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 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوس ايفر ةينطاف تكف هللا لوسر اي :لاق ؟تلاط يأ نب

 اوناكو ءراصنألا نم طهرلا كئلوأ ىلع يلع جرخف اهيلع دزي مل ءًالهأو ًابحرم :لاقف

 ًالهأو ًابحرم :لاق هلآو هيلع هللا لص هَّنَأ ريغ يردأ ام :لاق ؟كارو ام :اولاق .هنورظتني

 :لاق كلذ دعب ناك الف .بحرلاو لهألا كاطعأ :امهدحأ هللا لوسر نم كيفكي :اولاق

 راصنألا نم طهر هل عمجو ء«شبك يدنع :دعس لاقف «ةميلو نم سرعلل دب ال ِهَّنِإ يلع اي

 ىلص هللا لوسر اعدف «يناقلت ىتح ًائيش نثدحت ال :لاق ءانبلا ةليل ناك |ملف «ةرذ نم ًاعصآ

 ءامهيلع كرابو ءامهيف كراب مهللا :لاقو يلع ىلع هغرفأ مث .هنم ًاضوتف ءابب هلآو هيلع هللا

 .""(|مهيلسن يف) :رصان نبا لاقو .امهيلبش يف امه كرابو

 جاوز ليصفت مالسلا هيلع قداصلا هللا دبع بأ نع يلامألا يف يسوطلا خيشلا جرخأ

 :هلوق ىلإ لصي نأ ىلإ «مالسلا اهيلع ءارهزلا

 كلهأل عنصا «يلع اي :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل لاق مث :مالسلا هيلع يلع لاق"

 ًارمت تيرتشاف ءنمسلاو رمتلا كيلعو ءزبخلاو محللا اندنع نِم :لاق مث .ًالضاف ًاماعط

 نمسلا يف رمتلا خدشي لعجو هعارذ نع هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رسحف ءًانمسو

 يل لاق مث ءًاريثك ًازبخ انل زبخو حبّذف ًائيمس ًاشبك انيلإ ثعبو ءًاصيبخ هذختا ىتح

 ةباحصلاب نحشم وهو دجسملا تيتأف .تببحأ نم عدا :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اوبيجأ :تيدانو كانه ةوبر ىلع تدعص مث موق عدأو ًاموق صحخشأ نأ تيبحتساف

 ملعف «ماعطلا ةلقو سانلا ةرثك نم تييحتساف ءالاسرأ سانلا لبقأف «ةمطاف ةميلو ىلإ

 هيلع ىلع لاق .ةكربلاب هللا وعدأس ّْنِإ ىلع اي :لاقف ءىنلخادت ام هلآو هيلع ىلص هللا لوسر

 اوردصو «ةكربلاب يل اوعدو «يبارش اوبرشو .يماعط مهرخآ نع موقلا لكأو :مالسلا

 )١( راونألا راحب ؛450 ص :يبالودلل ةرهاطلا ةيرذلا 57: /171.



 فق

 هللا ىلص هللا لوسر اعد مث ,ءيش ماعطلا نم صقني ملو ءلجر فالآ ةعبرأ نم رثكأ مهو

 اهيف لعجو ةفحص ذخأ مث .هجاوزأ لزانم ىلإ اهب هّجوو تئامف فاحصلاب هلآو هيلع

 .©0هلماكب هاندروأ دقو هلوطب ثيدحلا - «اهلعبو ةمطافل اذه :لاقو اماعط

 يلع كّدج ىلإ مالّسلا اهيلع ةمطاف كتدج تيدهأ :تلاق «سيمع تنب ءامسأ نع

 ىلع مالّسلا هيلع يلع موأ دقلو فيل اّلِإ (هتداسوو |مهشارف وشح ناك امف «مالّسلا هيلع
 دنع هعرد نهرو «هتميلو نم لضفأ نامزلا كلذ يف ةميلو تناك !مف مالّسلا اهيلع ةمطاف

 ."”ريعش رطشب يدوب

 لاق :لاق مالّسلا مهيلع ةمطاف يلع بطخ ال :لاق «هيبأ نع «ةديرب نبا نع دمحأ ىور

 لاقو ءشبك ىلع :دعس لاق .ةميلو نم سورعلل ٌدبال نإ :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ."7(ةرذ نم اذكو اذك لع :نالف

 :ليقعو رفعج هل لاقف «ةليل نيرشعو ًاعست يلع ثكمف :هثيدح يف هيودرم ركب وبأ
 تلخو :ءاسنلا رمأ نم اذه :تلاقو كلذ نميأ ٌمأ تفرعف ءكلهأ كيلع لخدي نأ هلس

 ىتأف !ةماركو ًابح :لاقو هلآو هيلع هللا لص يبنلا هاعدف ءكلذب هتبلاطف ةملس ّمأ هب

 ىلص يبنلا ناكف «منغلاو رقبلا حبذب ًايلع رمأو هزبخو ربلا نحطب رمأف ايادهلاب ةباحصلا

 هللا لص يبنلا رمأ خبطلا نم اوغرف املف «مد رثأ هدي ىلع ري ملو لصفي هلآو هيلع هللا
 ساّنلا يِف 'ْنْذَأَو# هلوقك كلذو «هللا لوسر اوبيجأ :هراد سأر ىلع ىداني نأ هلآو هيلع

 سانلا ردصو .دجسملا يف عوطنلا طسبف «عورزلاو تالخنلا نم اوباجأف ؟”4جَحلاب
 )١( راونألا راحب ؛؛ ح١0 يسوطلا يللامأ 57: 45 -45.

 ) )1.ةمغلا فشك نع 274 ح / 7:57 راونألا راحب

 .709 :4 لبنح نب دمحأ دنسم ()

 .71/ ةيآلا :جحلا ةروس (5)

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 فج

 نم صقتني ملو اودارأ ام اهنم اوعفرو «ةنيدملا ءاسن رئاسو لجر فالآ ةعبرأ نم رثكأ مهو

 .بويأ يبأ ةثوعبم اولكأ ثلاثلا مويلا يفو ءاولكأو يناثلا مويلا يف اوداع مث «ءيش ماعطلا

 ذخأ مث .هجاوزأ لزانم ىلإ هجوو تئامف فاحصلاب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اعد مث

 :لاقو يلع دي ين اهعضوف اهدي ذخأو ةمطاف اعد مث ءاهلعبو ةمطافل اذه» :لاقو ةحفص

 ."7(يلع لعبلا معن ةمطاف ايو ؛ةمطاف جوزلا معن !يلع اي .هللا لوسر ةنبا يف كل هللا كراب

 فافزلا تابحتسم

 اعيش رقع انثاقافولا قا محتسي

 .ليللاب فافزلا نوكي نأ - ١

 .زجع نإ ام ًائيش وأ .هضعب وأ ءرهملا عيمج جوزلا مّدقي نأ ١-

 .ةراهط ىلع ناسيرعلا نوكي نأ -

 .نيتعكر ناسيرعلا ِلصي نأ -5
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 .اهاضرو هتجوز ّدو ىللاعتو كرابت هبر جوزلا لآسي نأ -4

 .اهيلع لخد اذإ هتجوز ةيصانب جوزلا ذخأي نأ -5

 .ةلبقلا هتجوزب جوزلا لبقتسي نأ -

 .ةفراعتملا ةيعدألاب جوزلا وعدي نأ -4

 .هتجوز فخ جوزلا علخي نأ -4

 ١١5. :57 ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب 0 )١(



 .تسلج اذإ هتجوز لجر جوزلا لسغي نأ ٠

 .اهاصقأ ىلإ بابلا نم رادلا بناوج يف ءاملا جوزلا بصي نأ ١-

 :ءايشأ ةعبرأ نم جاوزلا نم لّوآلا عوبسألا يف ةجوزلا بْنجي نأ جوزلل يغبنيو -7

 "7.ضماخلا حافتلاو «ةربزكلاو «لخلاو «نبللا

 هللا لوسر ىصوأ :لاق يردخلا ديعس يبأ نع قالخألا مراكم يف يسربطلا جرخأ

 َتلخدأ اذإ يلع اي» :لاقف (مالسلا هيلع) بلاط يبأ نب يلع (ملسو هلآو هيلع هللا لص)

 كراد باب نم ءاملا ٌبصو ء.اهيلجر لسغاو .سلجت نيح اهفخ علخاف كتيب سورعلا

 رقفلا نم نول فلأ نيعبس كراد نم هللا جرخأ كلذ تلعف اذإ كّنِإف ءكراد ىصقأ ىلإ

 نيعبس كيلع لزنأو ةكربلا نم ًانول نيعبسو ىنغلا نم نول فلأ نيعبس اهيف لخدأو

 نم سورعلا نمأتو كتيب يف ةيواز لك اهتكرب لانت ىتح كسورع سأر ىلع فرفرت ةمحر

 اهعوبسأ يف سورعلا عنماو .رادلا كلت يف تماد ام اهبيصي نأ صربلاو ماذجلاو نونجلا

 هيلع) ىلع لاقف ءءايشألا ةعبرألا هذه نم ضماحلا حافتلاو ةربزكلاو لخلاو نابلألا نم

 مقعت محرلا َّنأل :لاق ؟ةعبرألا ءايشألا هذه اهعنمأ ءيش يألو هللا لوسر اي :(مالسلا

 (9.(دلولا نع ءايشألا ةعبرألا هذه نم دربتو

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةميلو ل ليئربج ةيده

 نينمؤملا ريمأ جاوزب ةّصاخلا هتّيدهو هتحرف مالسلا هيلع ليثربج هللا يحو نيمأل ناك

 ًالضف ءاهماعطو ةّنجلا هكاوف نم اهيف ةيوامس ةّلسب طبه دقف «مالسلا |هيلع ءاسنلا ةدّيسو

 )١( 17ص :يسوطلا ةزمح نبال ةليسولا ".

 4ص :يسربطلل قالخألا مراكم (؟)  »7١.فافزلا بادآ يف عبارلا لصفلا

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 قه

 مل هَّنَأ جئارخلا يف يدنوارلا ىور دقف ءنيجوزلا نيب فصانت ةّنجلا ماعط نم ةلجرفس نع
 لاقو .ًاصيبخو ًاماعط هلآو هيلع هللا لص يبنلا ذختا مالسلا اهيلع ةمطاف فافز تقو ناك

 ءاولبقأف «ةميلولا اوبيجأ :تلقف سانلا ىلإ تئج :مالسلا هيلع يلع لاق «سانلا عدا :يلعل

 ءاولكأف «ديرثلاو ماعطلا مهيلإ مدقو اولخدف «ةرشع لخدأ :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف

 لضف ام ىلإ دمع لاجرلا معطأ ملف «ةكرب الإ ماعطلا دادزي الف رمتلاو نمسلا مهمعطأ مث

 نم نمعطأو نلك :نهل لق» :لاقو «هئاسن ىلإ اهنم ثعبو ءاهيلع كرابو اهيف لفتف اهنم

 اذه :لاقف ًابيصن اهيف لعجف ةفحصب اعد هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر َّنِإ مث .«نكيشغ

 بعقلا يئلما :ةملس مآل لاقف .ةيدهب ةكئالملا نم ةرمز يف ليئربج طبهو .كلهآلو كل

 يقابلا ذخأ مث .«يقبأو يبرشا» :ةمطافل لاق مث .(هفصن برشا يلع اي» :يل لاقف !ءام

 ةيده اذه» :لاقف ءبيبزو زومو كعك اهيف اذإف ةلسلا حتف مث ءاهرحنو اههجو ىلع هّبصف

 .«|[ىكيلإ ةنجلا نم ةيده هذه» :لاقو نيفصن اهقشف ةلجرفس هدي نم بلقأ مث ؛«ليئربج
 .©")افصن ةمطافو ًافصن ًايلع ىطعأو

 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت يقم
 لئاسل اهسرع بوث يطعتف اهسفن ىلع رثؤت ءارهزلا

 لئاسلا ترثآف ءاهفافز ةليل ىتح يلاعلا اهقلحنو اهرائيإ مالسلا اهيلع ءارهزلا كرتت م

 هيلا ولام زلال لانسان وقل ناكألا قادما يلدز هندي اعتب اهلج اقيق ناش نيج

 امل باجتساف «فافزلل هترخّدا يذلا ديدجلا اهبوث تعفدف ."”*ىوّبَحت ام اوقفنت ىتح

 هفل دقو ليئربج هب طبه ءرضخألا سدنسلا نم ًابوث هنانج نم اهل لسرأو ميركلا برلا

 !راصبألا هرون فطخي ال ىك هتحنجأب

 1١8 -1٠١5. :47 ىبلجملا ةمالعلا - راونألا راحب 0 )١(

 .17 ةيآلا :نارمع لآ ةروس (7) 5



 فقل

 هيلع هللا لص يبنلا نأ يزوجلا نبا ركذ :""سلاجملا ةهزن يف يروفصلا ةمالعلا لاق

 اذإو .عوقرم صيمق اهل ناكو ءاهفافزو اهسرع ةليل ًاديدج ًاصيمق اه عنص ملسو هلآو

 هيلإ عفدت نأ تدارأف ءًاقلخ ًاصيمق ةوبنلا تيب نم بلطأ :لوقي «بابلا ىلع لئاسب

 تعفدف *«َوُبِحُت [َمِم اوُقفتُت ىَّتَحَرِبلا اولاَت “لإ ىلاعت هلوق تركذتف «عوقرملا صيمقلا
 ينرمأو «مالسلا كؤرقي هلل َّنِإ دمحم اي :لاقو «ليربج لزن .فافزلا برق |ملف «ديدجلا هل

 الف ءرضخألا سدنسلا نم ةنجلا بايث نم ةيده يعم امل لسرأ دقو «ةمطاف ىلع ملسأ نأ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهفل هب ءاج يذلا صيمقلا اهسبلأو «مالسلا اهغلب

 نيب تسلج الف هراصبألاب صيمقلا رون ذخأي ال ىتح هتحنجأب ليربج اهفلو «ةءابعلاب

 عفر «جارس - مالسلا اهيلع - ةمطاف عمو «ةعمش ةدحاو لك عمو تارفاكلا ءاسنلا

 رونلا عقو الف «برغملاو قرشملا تقبط دق راونألاب اذإو «ةءابعلا عفرو .هحانج ليربج

 ."”نيتداهشلا نرهظأو نهبولق نم رفكلا جرخ «تارفاكلا راصبأ ىلع

 ينأل ««باذملا ربتلا» باتك يف ام يورأ :ةيمطافلا صئاصخلا يف يروجكلا لاقو

 ًاضيأ هاور ام وهو «ناقيرفلا هيلع ملاست امم ةّماعلا قرط نع رابخألا ضعب لقن تدرأ

 عم اهيلع مهقافتاو لئاضفلا هذه نيرخآلا ناعذإ ةرسآلا هذه وّبحم ملعيل ءيزوجلا نبا

 .ةلمجلا يف ةّصاخلا

 دجوف نينمؤملا ريمأ اهيلع لخد فافعلاو ةمصعلا ةدّيس ةافولا ترضح امل ملعا)

 ةقرولا يفو .ءاضيب ةقرو ريرحلا ينو ءرضخأ ريرح اهيف» :تلاقف اهنع اهلأسف «ةقح اهدنع

 تنب اي اهيف بتك اذامو» :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاقف .«رونلا اهنم عطسي روطس ةّدع

 .ةرهاقلا عبط 2777 :7 سلاجملا ةهزن )١(

 .(507- 01:1١+ يشعرملا ديسلا - قحلا قاقحإ حرش نع القن) (0)

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - |مظك# يقم

 ربخأو كنم يبأ ينجّوز ال هللا لوسر مع نب ايو ةاجنلا ةنيفس اي»' :تلاق ؟«ىربكلا ةجيدخ

 ىبوط ةرجش راثن انركذ دقو - للحلاو يلحلا ترثنف ىبوط ةرجش تحت ئرق يدقع نأ

 فافزلا ةليل ةدابعلل ةسلاج تنكو .ديدج رخآلاو ميدق امهدحأ نابوث يدنع ناك - ًارارم

 «ريقف نإف يدق ًابوث ينوطعأ ةوتفلاو ريخلا ندعمو ةّوبنلا تيب لهأ اي :يداني لئاسب اذإف
 :لاقف «(رّونملا ههجوب هللا لوسر انيلع ادغ حابصلا حبصأ الف ,ديدجلا بوثلا هتيطعأف

 تقّدصت ينإف ةيقاب ةقدصلا نإ 1 ملأ» :تلقف !؟«هنيسبلت كارأ ام ديدجلا كبوث نيأ»

 ظفحأو «ريقفللو كجوزل ىعرأ وهف ديدجلا تسبلو ميدقلاب تقّدصت ول» :لاقف .«هب

 ةجيدخب تجّوزت موي كب ثيدتقا دقل» :تلقف .«مايصلا ماّيأ يف فيصلا ةرارح نم كل

 كلذ لثم عنصت كتيأرو ريصحلاب تلمتشاو كبوث هتيطعأف لئاسلا كءاجو الام تلذبف

 لبلا لكح اهات لوطا( كيف لوقو كلل ةثالل ترعب لح هر لعق ال اع ردك

 ليئربج نيمألا طبه» :لاقو ؛هردص ىلإ ينّمضو ّبنلا ىكبف "74 اًروُسْحَم اًموُلَم َدعْفَت
 .«اهّبحأ نأ اهرشبو ؛ءارضخلاو ءاربغلا ينام بلطتلف اه لقو مالسلا ةمطاف ئرقأ :لاقو

 ىلإ رظنلا ريغ يل ةجاح ال .هتمدخ ةّذل هتلأسم نع ينتلغش :هللا لوسر اي» :تلقف

 هللا لص) ّيبنلا عفرو يدي تعفرف «كيدي يعفرا» :لاقف .«مالسلا راد ين ميركلا ههجو

 .(يتُمأل رفغا مهللا» :لاقف (هتمأل اعد ّث .هيطبأ ضايب ناب ىتح هدي (ملسو هلآو هيلع

 اهلعبو اهابأو ةمطاف بحأ نمل ترفغ» :هللا لاق :لاقو ليئربج طبهف «نيمآ :تلقف

 هذه هيفو رضخألا ريرحلا اذهب نيمألا ليئربج ينءاجف ًاباتك تبلطف ءكتّمَأ نم اهينبو
 دهشو (94ةَمحّيلا دفن ىَلعْركُصُيَر ٍبَتكحإ» «ةردقلا ديب هيف بوتكم ءاضيبلا ةعقرلا

 )١( :ءارسإلا ةروس 59.

 :ماعنألا ةروس (؟) 05.



 د فطللا

 اذإف ؛كربق يف كعم نفدُي نأ ىصوأو كلذ ىظفحا» :يبأ لاقف ليئاكيمو ليئربج كلذ ىلع

 2).«ٌير ىندعو اهب ىل ذخأيل يبأ ىلإ هعفدأ نارينلا بيهل دعاصتو ةمايقلا موي ناك

 فافزلا ةليل سورعلا دهاعتت ةأرما دوجو ىلإ ةجاحلا

 ءاهنم ًابيرق دجاوتتو اهرمأ ىلوتتو اهدّمعتت ٍةأرما ىلإ اهفافز َةليل ركابلا ةاتفلا جاتحت
 اهتحأ داء ايكأ ةوكت نأ لضتيو :ندورعلا يناقأ عمال رلاهتف .ةوك أ نعيين

 «ةّمهملا هذه يف اهنع بونت نأ ءامسأ ىربكلا ةجيدخ نينمؤملا أ كيرا دقو .ةجوزتملا

 .امل اعدو هللا لوسر اهركشف «هب تفوو كلذب ءاسأ اهتدعوف

 (ًابيرق يتأيسو) مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف جاوز نع ًاليوط ًاثيدح يسلجملا جرخأ

 :هيف لاق

 ال ًاثالث كلذ دعب هلآو هيلع هللا ّلِص هللا لوسر ثكمو» :مالّسلا هيلع يلع لاق ...

 انترجح يف فداصف ءانيلع لخديل انءاج عبارلا مويلا ةحيبص يف ناك املف .انيلع لخدي

 :هل تلاقف !؟لجر ةرجحلا يفو انهاه كفقوي ام :اهل لاقف «ةيمعثخلا سيمع تنب ءامسأ

 .اهجئاوحب موقتو اهدهعتت ةأرما ىلإ جاتحت اهجوز ىلإ تفز اذإ ةاتفلا َّنإ يّمَأو يأ كادف
 عومدلاب هللا لوسر انيع ترغرغتف .اهرمأب موقأو ةمطاف جئاوح ىضقأل انهاه تمقأف

 ("”.ثيدحلا -«ةرخآلاو ايندلا جئاوح كل هللا ىضق .ءامسأ اي :لاقو

 اب يوسوملا راخف نب ديمحلا دبع نيدلا لالج ديسلا ينثدحو :ىسيع نب يلع لاق

 :هذه سيمع تنب ءامسأ تلاق (لاق) ظافلآلا فلتخا اهبرو «هانعم اذه

 )١( :؟ ةيمطافلا صئاصخلا 7/60

 راونألا راحب (؟) 57: 777.

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠
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 ل و ا ا

 «تيكب اذهل ام :تلاقف «ةنحلاب هناسل ىلع ةرشبم م هلآو هيلع هللا لص يبنلا ةجوز تنأو

 ءاهجئاوح ىلع اهب نيعتستو ءاهرسب اهيلإ يضفت ةأرما نم اهل دب ال اهفافز ةليل ةأرملا نكلو

 اي :تلقف ؛؟لئنيح اهرمأ ىلوتي نم اهل نوكي ال نأ فاخأو ءابصب لهع ةثيدح ةمطافو

 ملف «رمألا اذه يف كماقم موقأ نأ تقولا كلذ ىلإ ٌتيقب نإ هللا دهع (َّمِكَع) كل يتديس

 دارأ الف .تيقبو نجرخف ءاسنلا رمأ هلآو هيلع هللا لص ىبنلا ءاجو ةليللا كلت تناك

 نأ كرمآ ملأ :لاقف ءسيمع تنب ءاسأ :تلقف ؟تنأ نم :لاقف يداوس ىأر جورخلا

 تيطعأ ىنكلو ءكفالخ تدصق امو ءىّمأو يبأ كادف هللا لوسر اي ىلب :تلقف ؟يجرخت

 (7.يلل اعدف «هللاو معن :تلقف ؟تفقو اذهل هللاب :لاقف «ىكبف - هتثدحو - ًادهع ةجيدخ

 يف اهدوجو ىلع دهاوش درويو (سيمع تنب ءامسأ) مسا ىلع ضعبلا ضرتعي :لوقأ

 (قداستالا نكنلا نبا ديرب تعب[ مأ) نع ةروكألاةازلا نأ لقتعيو فا دموي هناا

 ديو عوصرلا اذه ةضفاجن ومر حا وللا وسر نمااوتلج كايارر ال احس وتو

 ءاهفافز ةليل شور نول ذا رفا دوعتو ووو ب اهتم الا يد نقوش نآل ةياتكلا

 .نكسلا نب ب ديزي تنب مأ سيمع تنب ةأرملا تناكأ ةياورلا يف نعطي الو

 فافزلا ةليل بارحملا يل نادجهتي اهلعبو ءارهزلا

 ةديزدا ةقراط الهه ف رتت ال هيلإ دّجهتلاو ىللاعت هللا ركِذب سنأت يتلا بولقلا

 ساسأ ىلع اهمئاعد ءاسرإ بجي يتلا ةكرتشملا ةيجوزلا ةايحلا يف ةليل لّوَأ فافزلا ةليلو

 يذلا وهو «نيجوزلا يبلق نيب فلؤي يذلا ىلاعت وهف «هتعاطو ىلاعت هللا ىوقت نم نيتم

 )١( راونألا راحب 57: 77/4.



 د لقلا

 نيب فيلأتلاب هتمعن ىلع ىلاعت هللا اركشي نأ نيجوزلا ىرحأ امو .ةمحرو ةّدوم |مهنيب لعج
 .ىوقتلاو ةدابعلا يف ىلعألا لثملا مالسلا اههيلع ةمطافو نينمؤملا ريمأ برضيو .امهيبلق

 .همسا هيف ركذُيو عفري نأ امهتيبل هللا نذأ ناذللا امهو

 (قئاقرلا) باتك يف ه 4٠١ ةنس دعب ىفوتملا يفنحلا هللا دبع خيشلا ةمالعلا جرخأ

 |مهيلع ءارهزلا ةمطافو نينمؤملا ريمأ جاوز نع اًليوط ًاثيدح '”تايناوخألاب فورعملا

 :هيف ءاج «مالسلا

 هنيميب ًايلع ذخأف يلعو ةمطافب ملسو -هلآو- هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعد مث ...)

 ابأ اي» :لاقو هيلإ امهعفر مث ءاهينيع نيب لّبقو هردص ىلإ امهلعجو هلامشب ةمطاف ذخأو

 ذخأو جرخ مث ءامل يذلا تيبلا ىلإ اهعم يشمي ماق مث ««كتجوز ةجوزلا معن نسحلا

 - يلع لبقأف ««|كيلع هفلختسأو هللا (كعدوتسأ [مكلمش هللا عمج» :لاقو بابلا يتداضعب

 .ءاكبلا يف ةمطاف تذخأف «مالظلا ّنج ىتح مالكلاب اهفطالي ةمطاف ىلع - مالسلا هيلع

 يل نينوكتو العب كل نوكأ نأ يضرت ملأ ؟نيملاعلا ءاسن ةديس اي كيكبي ام» :امل لاقف

 يلاح يف ُترّكف (َّنِإو ءاضرلا قوفو اضرلا تنأو ىضرأ ال فيك معلا نب اي» :لاقف ؟؛ًالهأ

 .يرخفو يزع شارف ىلإ يلوخد تهّبشف ءيربق يف يلوزنو ءيرمع باهذ دنع يرمأو
 «يبرإو يدصق ينتغلب امّألِإ دمحم قحب معلا نب اي كلأسأ انأو ,يربقو يدحل يلوخدك

 اماقو بارحملا ىلإ اضهنف ءانب ىرحأو قحأ وهف ةليللا هذه يف دّبعتن انبارحم ىلإ انب تمقو

 (97.(«بابرألا بر ةمدخ يف دجهتلا ىلإ

 .(طوطخم) ١85١ ص )١(

 -28١. ا: قحلا قاقحإ حرش (5)

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠
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 لالحلا 4 ةريغ ال

 يف امك نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا مّرح كلذلف «ىلاعت هللا نم ريغأ دوجولا يف سيل

 ءهلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ريغأ - سانلا لك - سانلا يف سيلو ءفيرشلا ثيدحلا

 ىلع مرسل م حما تس مك وص يحال

2 - 
 هارئف ؛هب ىضري ال امو هللا هب ىضري ام نيب َرّيمت ال ىتلا ةّيلهاجلا ةريغلا ءاغلإ يف ًاسرد تم

 هيلجر لخديو امهنيب سلجيف ءامهشارف يف نيمئان اهجوزو ةبيبحلا ةديحولا هتنبا ىقلي

 نم نيأف !«ايلإ عجزا ىح اماما لوقي كلذ لبق هعمسنو .شارفلا يف امهنيب

 تكن ناك سيئانلا قد ديس و هدخأ وأ هنا عاوز سارا رصف نم ريغ له

 !ءادعصلا كاذنيح سفنتيف مسارملا يهتنت ىتح راظنألا نع ىراوتيو امثإ

 ل ل ل

 امهاتأ الف ؛(اىيلإ عجرأ ىتح ًائيش ائدحُت ال) :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لوق دعب

 .27(شارفلا يف امهنيب هيلجر لخدأ

 بلاط يبأ نبا لعل راصنألا نم رفن لاق :لاق «هيبأ نع «ةديرب نبا نع ٍلبرألا جرخأو

 ٌنثدحت ال :مالّسلا هيلع يلعل هلآو هيلع هللا لص لاق ءانبلا ةليل ناك الف ..:مالّسلا هيلع

 يلع ىلع هغرفأ مث «هنم أّضوتف ءامب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اعدف .يناقلت ىتح ًائيش

 نبا لاقو .«امهيلبش يف امه كرابو امهيلع كرابو امهيف كراب مهللا» :لاقو مالّسلا هيلع

 ."0((مهيلسن يف :رصان

 )١( حا هالا/ :ه يفاكلا ١

 ) )'0ةمغلا فشك ١:0”73.



 لا

 اهيلع ةمطاف تيدهأ ةليل تناك امل :لاق «يذبانجلا زيزعلا دبع نع يلبرألا جرخأو

 ىتح ًائيش ثدحت ال :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاق مالّسلا هيلع يلع ىلإ مالّسلا

 .بابلاب مالّسلا هيلع يلع ماقف ءامهعبّتا نأ هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر ثبلي ملف .كيتآ

 :هلآو هيلع هللا ِّلص هللا لوسر هل لاقف ءاهنم ٌذبتنم مالّسلا هيلع يلع اذإف ءلخدف نذأتساف

 مث «ءانإلا يف هداعأ مث .هب ضمضمتف ءاب اعدف .«هلوسرو هللا باهت ِكَّنأ تملع دق ُّنإ)»
3 
-_ 

 0000 اهردص هب حضن

 :مالّسلا هيلع يلع ىلإ مالّسلا اهيلع ةمطاف فز اَل» :هلآو هيلع هللا َّلص لاق :يبآلا لاق

 ."0(ةريغلا َفنأ لالحلا عدج

 سيرعلا ذيوعت

 «نميهملا راّبجلا قلاخلا ىلإ ّنجلاو سنإلا نيطايش رورش نم ةذاعتسالا يف قولخملا أجلي

 .ةكربلاب امل وعديو ءصالخإلا ةروسبو نيتذوعملاب هرهصو هتنبا ذوعي ميركلا انيبن دجنو

 هيلع يلع نع.اضرم املك نيتذّوعملاب مالسلا |مهيلع نينسحلا ذّوعي دعب اهيف هاندجو امك
 هّجمف ءاب اعد مالّسلا اهيلع ةمطاف هجّوز ثيح هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع ءمالّسلا

 .©7نيتذّوعملاو .<ُدَحَأ هللاَوُه ْلُقل :ب هذّوعو هيفتك نيبو هبيج يف هّشرف هيف يف هلخدأ مث

 ةمطاف ىلع مالّسلا هيلع يلع لخدُأ امل هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر َّنِإ :دعس نبا لاق

 لوسر اي :تلاقف «نميأ ٌمأ تءاجف !؟يخأ نيأ :لاقو بابلا قرطف ءاج مالّسلا اهيلع

 امل اعدف امهيلع لخد مث .كاذ وه :لاق !؟كتنبا هتجّوز دقو كاخأ نوكي فيك !هللا

 ."ا/” ١: ةمغلا فشك )١(

 ١66. ص :يبآلل رردلا رثن ()

 .روثنملا ردلا نع «737“ ح /1201/ :64 راونألا راحب (؟)

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠
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 نودع اي اوناكدوهبلا نآل: كلو هلاو ةيلعاشا لب هللا 0 وينو لف امرنا ءافكاقوو

 ."”هلهأ نع لجرلا

 ءامهيف كراب مهللا» :لاقف |مههكرابو ءاوخد هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر رضحو

 يلع ىلإ راشأو «نيتذّوعملاو صالخإلا ةروس أرق مث .«امهلمش يف كرابو ءامهيلع كرابو
 ."”(ةكربلاو هللا مساب كلهأب لخداو مق١ :هل لاقو مالّسلا هيلع

 بيطلا نم راثكالا ةّنس

 مهيلع تيبلا لهأ قداص نع يور دقو «بيطلا نم راثكإلا ميركلا انّيبن ةنس نم
 بيطلا يف قْفنُي ناك هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنَأ مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع مالسلا

 ١ 7 42 00 22 050 هرم 3
 هللا لص هللا لوسر نأو ؛(*”نيلَسرملا نئُس نم بيطلا نأو «"”ماعطلا يف قفني امث رثكأ

 هر رهظ ام:لاجرلا تيطو «ةحرب ىفخو هثولارهظ اما ءاسنلا :تبط :لاق هلآو هيلع

 زال ف

 .'"”(بيطلا ىف قادصلا ةّماع لعجا :هلآو

 ةرجح يف اهنأش نم نحلصيو اهنيزي نأ هءاسن رمأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناكو

 .ءاقللا دنع هلهأ نيبو لجرلا نيب نولوحي يأ ءتاقبطلا نع 70/8 ص :صاونلا ةركذت )١(

 .هلآو هيلع هللا لص دمحم زجعم نع ا" 58:77 قحلا قاقحإ تاقحلم (؟)

 .18١ح // 517 :5 ينيلكلل يناكلا رظنا (")

 .7ح/ 5٠١ :5 ينيلكلل يفاكلا رظنا (5)

 .17١ح / 517 :5 ينيلكلل يناكلا رظنا (5)

 .لأمعلا زنك بختنم نع 094:٠١" قحلا قاقحإ تاقحلم (؟)



 لا

 ناك :تلاقف اهنع تلئسف «ةروراقب تتأف ًابيط مالسلا اهيلع ةمطاف نم نيعدتساف ةملس

 ةداسولا يتاه ةمطاف اي :يل لوقيف «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع لخدي يبلكلا ةيحد

 لوسر لئسف .هعمجب ٍينرمأيف ءيش هبايث نيب نم طقس ضب اذإ ناكف .كمعل اهيحرطاف
 درو ءامب تتأو «ليئربج ةحنجأ نم طقسي ربنع وه :لاقف كلذ نع هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 دنع هذخآ تنك ههلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قّرع اذه :تلاقف هنع ةملس ّةَأ تلأسف

 .""”يدنع هلآو هيلع هللا لص يبنلا ةلوليق

 اهيلع ةمطاف تبطخ امل» :لاق مالّسلا هيلع يلع نع ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا ىور

 :لاق .يعردو يتلحار يعم :تلق ؟رهم نم كل له :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاق مالّسلا

 ."”(ءاسنلا نم ةأرما اَّمِإف .ةمطافل بيطلا اورثكأ :لاق .ةئامعبرأب اهعبف

 يبنلا ىلإ بطخ» :بلاط يبأ نب يلع لاق لاق رمحأ نب ءابلع نع يدنهلا يقتملا جرخأ

 هعاتم نم عاب ام ضعبو هل ًاعرد يلع عابف :لاق «ةمطاف هتنبا ملسو - هلآو - هيلع هللا لص

 يف هيلث لعجي نأ ملسو - هلآو - هيلع هللا لص يبنلا رمأو :لاق .مهرد ةئامعبرأ غلبف

 © كيد بادب تسخين رمافاءام قمارتج ل مو ءضابلا ق انفو بطلا

 سورعلا نييزت ةنس

 و لع دوما وح ىمذا هوو لب فيعمل رومألا نم هفاقزلا ةليل سؤرعلا نيت

 لصفلا يف عوضوملا اذه يف ثّدحتتسو اه ّيهتي نأ هيلع اهّقح نم َّنأ اك «هل نّيزتت نأ

 هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ تءاج ةأرما َّنأ مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع يور دقو .مداقلا

 ١١5 -1١6. :5 يبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب )١(

 ."الا/ 8 حر/ 5807 117 لامعلا زنك 470 5 :17 ىربكلا ننسلا (0)

 .الالا/ 7حر/ 58٠0 117 لامعلا زنك (9)

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠
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 جرخت الو - ًاعّوطت ينعي - هنذإب الإ موصت نأ اهل سيلا :لاقف جوزلا ٌّقح نع هتلأسف هلآو

 نسحأب نيزتو ءاهبايث نسحأب سبلتو ءاهبيط بيطأب بيطتت نأ اهيلعو «هنذإب الإ اهتيب نم

 ."”(اهيلع هقوقح كلذ نم رثكأو «ةيشعو ةودغ هيلع اهسفن ضرعتو ءاهتنيز

 ركب يبأ نع باطخلا لصف يفو :'"”(ةاجنلا ةليسو) يف يولاهسلا هللا بحم ةمالعلا لاق

 هيلع هللا ىلص لاق يلع نم ةمطاف هتنبا ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا جّوز امل :لاق هن

 اوسنت الو ءبيطلا اورثكأو ,مكتنيز لضفأب ةمطاف ينيع ةرقو يتبيبح اونّيز» :ملسو هلآو

 ةيجوزلا تيب ةئيهت

 نأ تيبلا كلذ يف طرتشي ال هنكل ,ناجوزلا هيف شيعي تيب دوجو مالسإلا طرتشي

 اذإ ةيجوز ةايح ىلحأ هناردج نيب موقت نأ نكمي تويبلا طسبأف ءثثؤم وأ أخف نوكي

 ٌةايحلا مالكلا اذه يف اَنًليلدو .مهافتلاو ةّبحملا ساسأ ىلع ةمئاق ةايحلا كلت مئاعد تناك

 يتلاو «مالسلا امهيلع يلعو ةمطاف :ةطيسبلا ىلع نيجوز فرشأ نيب تماق يتلا ةيجوزلا

 ةّدوملاب ةحفاطلا ةايح لا كلت ء«سفنلا ىنغ ىلع ةّينبملا ةعانقلاو «ةيهانتملا ةطاسبلاب تزاتما

 .راثيإلاو ءفدلاو

 هلآو هيلع هللا ِّلص هللا لوسر هجّوزف ...:ليوط ثيدح يف ءيرهزلا باهش نبا نع

 )١( ينارحبلا ققحملل ةرضانلا قئادحلا 77: ١١19 .

 .ونهكل يف ضيف نشلك ةعبط 77١ ص - )١(
 ءاسنلا ىلع ديكأتلا هلآو هيلع هللا لص دصقي .رتسلا :ءابخلاو ؛نكسلل رعش وأ فوص وأ ربو نم لمعُي ام :ءابخلا (")

 .راظنألا نع مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةدّيس هتنبا رتسب مامتهالاب

 .187 118 يشعرملا ديسلا - قحلا قاقحإ تاقحلم نع اًلقن (5)



 طلت

 :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاقف ؛هعرد هيلإ عفدو (نشتو ةيقوأ ةركغ ىتتثا لع

 الإ انهاه ام !هللا لوسر اي :مالّسلا هيلع يلع لاقف .هيلإ ةمطاف لّوحت ىتح ًالزنم ىّيه

 .نينس عست مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهب ىنب موي مالّسلا اهيلع ةمطافل ناكو

 دق «نامعنلا نب ةثراح نم انيبحتسا دقل هللاو» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف

 .«هلزانم ةّماع انذخأ

 انأ .هللا لوسر اي» :لاقف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ ءاجف «ةثراح كلذ غلبف

 .هكرتت امث ّلِإ بحأ هذخأت ىذلاو .هذخأت امث ّْلِإ بحأ ءىث ام هللاو .هلوسرلو هلل ىلامو

 .«ًاريخ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع هللا هاّرجف

 «شبك باهإ (ههشارف ناكو .ةثراح لزنم يف مالّسلا هيلع يلع ىلإ ةمطاف تلوحف

 ."7بونج تحت هفوص العج

 يبأ ىلع لزن ةنيدملا هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر مدق امل :لاق ءرفعج يبأ نع

 :مالّسلا هيلع يلعل لاق مالّسلا اهيلع ةمطاف يلع جّوزت ملف ؛اهوحن وأ ةنس بويأ

 هللا لص يبنلا نع ًارخأتسم هباصأف ًالزنم مالّسلا هيلع يلع بلطف .ًالزنم بلطا

 .هيف اهب ىنبف ءاليلق هلآو هيلع
 ع ع ع 2 932 1 .

 هللا لوسرل تلاقف «ِّإ كلّوحأ نأ ديرأ نإ :لاقف اهيلإ هلآو هيلع هللا لص ىبنلا ءاجف

 هللا لص هللا لوسر لاقف .ينع لوحتي نأ نامعنلا نب ةثراح مّلكف :هلآو هيلع هللا لص

 ءاجو لّوحتف ةثراح كلذ غلبف «هنم تبيحتسا دق ىتح انع ةثراح لّوحت دق :مَّلسو هيلع

 )١( ىدحلا مالعأب ىرولا مالعإ ١: ١.

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠
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 مالّسلا اهيلع ةمطاف لّوحت كّنَأ ينغلب هَّنِإ !هللا لوسر اي :لاقف هلآو هيلع هللا َّلص يبنلا ىلإ

 هللاو .هلوسرلو هلل يلامو انأ اَّنِإو ءكب راجنلا ىنب توبب بقسأ يهو يلزانم هذهو «كيلإ

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف .عدت يذلا نم يلإ بحأ ينم ذخأت يذلا لاملا هللا لوسر اي

 .©"0ةثراح تيب ىلإ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اههّوحف .كيلع هللا كراب تقدص :هلآو

 عبارلا مويلا ةحيبص هرهصو هتنباروزي سورعلا دلاو

 ءامهروزي ال مايأ ةثالث ثكم نأ دعب عبارلا مويلا ةحيبص نيسيرعلا سورعلا دلاو راز

 اهاصوأ مث ءاهجوز نع اهلأسو هتنباب ىلتخا مث امل اعدف نيسيرعلا يمأر دنع سلج مث

 .اهب قفريو هتجوزب فطلي نأ هاصوأف سيرعلا ىدان مث «هتعاطب

 :(هيف ءاج ليوط ثيدح يف) مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلعو يسرافلا ناملسو ةملسمَأ نع

 لخدي ال ًاثالث كلذ دعب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ثكمو» :مالّسلا هيلع يلع لاق

 ءامسأ انترجح يف فداصف ءانيلع لخديل انءاج عبارلا مويلا ةحيبص يف ناك املف .انيلع

 يبأ كادف :هل تلاقف !؟لجر ةرجحلا يفو انهاه كفقوي ام :اهل لاقف «ةيمعثخلا سيمع تنب

 تمقأف .اهجئاوحب موقتو اهدهعتت ةأرما ىلإ جاتحت اهجوز ىلإ تفز اذإ ةاتفلا َّنإ «يّمأو
 اي :لاقو عومدلاب هللا لوسر انيع ترغرغتف .اهرمأب موقأو ةمطاف جئاوح يضقأل انهاه

 .«ةرخآلاو ايندلا جئاوح كل هللا ىضق ,ءامسأ

 انعمس الف .ءابعلا تحت ةمطافو انأ تنكو ةرق ةادغ تناكو» :مالّسلا هيلع يلع لاق

 ا[ىكيلع يقحب (ىكتلأس :لاقف هللا لوسر انيلإ رظنف «موقنل انبهذ ءامسأل هللا لوسر مالك

 هللا لوسر انيلع لخدو هبحاص ىلإ انم دحاو لك عجرف .امكيلع لخدأ ىتح اقرتفت ال

 )١( ص :هدالوأو هلآو هيلع هللا لص ىبنلا تاجوز 794”.



 فعلا

 .يردص ىلإ اهتممضو ىنميلا هلجر تذخأف ءاننيب اميف هيلجر لخدأو انسوؤر دنع دعقف

 نم هللا لوسر يلجر ئفدن انلعجو اهردص ىلإ اهتّمضف ىرسيلا هلجر ةمطاف تذخأو

 لفتف ءام نم زوكب هتيتأف ««ءام نم زوكب يننآ «يلع اي» :يل لاق هلجر تئفد اذإ ىتح ّرقلا

 ًاليلق هنم كرتاو هبرشا يلع اي» :لاقو لجو زع هللا باتك نم تابآ هيلع أرقو ًاثالث هيف

 :لاقو يردصو يسأر ىلع ءاملا يقاب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر شرف .كلذ تلعفف

 .ًاريهطت كرّهطو نسحلا ابأ اي سجرلا كنع هللا بهذأ

 لجو زع هللا باتك نم تايآ هيلع أرقو ًاثالث هيف لفتف (ديدج ءاب يننآ) :لاق مث

 ةمطاف كلذ تلعفف .«ًاليلق هنم يكرتاو ءاملا اذه يبرشا) :لاقو ةمطاف هتنبا ىلإ هعفدو

 كنع هللا بهذأ) :لاقو اهردصو اهسأر ىلع ءاملا يقاب هلآو هيلع هللا لص يبنلا شرو

 اي تنأ فيك) :لاقو هتنباب الخو تيبلا نع جورخلاب ينرمأو ««ًاريهطت كرّهطو سجرلا

 نلقو شيرق ءاسن لع لخد نأ الإ .جوز ريخ «قبأ اي :تلاق ؟(كجوز تيأر فيك ةينب
 .(هل لام الريقف لجر نم هللا لوسر كجّوز) :يل

 تضرع دقلو ءريقفب كلعب الو ريقفب كوبأ ام :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهل لاقف

 ام نيملعت ول .لجو زع يبرر دنع ام ثرتخاف ؛:ةضفلاو بهذلا نم ضرألا نئازخ ّع

 مهمدقأ كتجّوز نأ ًاحصن ِكنولآ ام «ةينب اي هللاو .كنيع يف ايندلا تحمسل كوبأ ملعي

 ةعالطا ضرألا ىلإ علّطا لجو زع هللا َّنإ «ةينب اي .ًلج مهمظعأو (لِع مهرثكأو الس
 .كجوز جوزلا معن «ةينب اي .كلعب رخآلاو كابأ امهدحأ لعجف «نيلجر اهلهأ نم راتخاف

 .ًارمأ هل نيصعت ال

 :لاق .هللا لوسر اي كيبل :تلقف .يلع اي :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يب حاص مث

 ينّرسيو ءاهملؤي ام ينملؤي ءينم ةعضب ةمطاف َنإف ءاهب قفراو كتجوزب فطلاو كنيب لخدأ

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - |مظك# متم

> 

 .«امكيلع هفلختسأو هللا مكعدوتسأ .اهّرسي ام

 ىتح رمأ ىلع كلذ دعب نم اهتهركأ الو اهتبضغأ ام هللا وف» :مالّسلا هيلع يلع لاق

 فشكتف اهيلإ رظنأ تنك دقلو .ًارمأ ل تصعالو ينتبضغأ الو .هيلإ لجو زع هللا اهضبق

 ."27(ثيدحلا -«اهيلإ يرظنب نازحألاو مومغلا ينع

 ءاسنلل ةيكولسلاو ةيقالخألا مالسلا اهيلع ءارهزلا سورد

 نلّمحتي نمو «ةيلوؤسملا نرّدقي نم ّنكي نأ انتايتفو انءاسن ةيمطافلا ةسردملا ملعت

 هلامعأ ىلع ةمايقلا موي بساحُيس ٍءرما لك نأ ىلإ ّنهتايح يف نتفتلي نأو «ةيلوؤسملا
 نود قلاخلا قيرط يف اوريسي ْنَأ عيمجلا مّلعت مالسلا اهيلع ءارهزلا ةايح َّنإو .هتاّيلباقو

 ةدحاو ةظحل نفرصي ال نأ ءاسنلا مالسلا اهيلع ءارهزلا مّلعت ؛هلجأل اوشيعي نأو «هاوس

 ٌجمانرب اهليصافت لكب ّنهتايحل نوكي نأو «ثبع َنهتايلباق نم ًائيش نرد وأ ٌرهرامعأ نم

 .ةدحاو ةظحل هقلخ ةمدخ قيرط يفو هللا ليبس يف داهجلا نع نلفغي ال نأو ءلمع ةطخو

 ةّيناسنإ ةايحب عتمتن فيكو «ةبيط ةايح كلتمن فيك مالسلا اهيلع ءارهزلا انمّلعت

 الإ ةوطخ وطخن ال نأو ءّناسنإلا لماكتلاو يحلإلا برقلا قيرط يوطن فيكو «ةرمثم
 .مالسإلا لجأ نم ةيحضتلا قيرط يف

 ننسلا كلت «ةّيلهاجلا تاداعلاو نئسلا ميطحت يف ةوسأ مالسلا اهيلع ةمطاف تناك دقل

 ةداعلا بسحب - سانلا ىحضأو ئطاخ وحن ىلع عمتجملا يف تخّسرتو تعاش يتلا

 ىلص هللا لوسر اهسرغ يتلا ةضورلا مالسلا اهيلع ءارهزلا تناك دقلو .امل ىرسأ -

 ميلاعتلا لك اهنأش يف قّبطو اهتياعر يف رهسو نيتميركلا هيديب اهدهاعتو هلآو هيلع هللا

 )١( راونألا راحب ”١75 :5 حر/ "537 ص :يمزراوخلل بقانملا ؛ةمغلا فشك نع 7” ح/ 75".



 ككل
2 

 لّبقتي فيك مالسلا اهيلع ءارهزلا لالخ نم هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نّئِب دقل

 ّبحلا ناولأ اهيلع ناقدغُيو اهاّبحي فيكو «رماغلا حرفلاب !هتديلو مودق نادلاولا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ءايحأ مهتانب نونفدي هيف ءابآلا ناك رصع يفو «ةياعرلاو
 ع رع 2 1 3 97 د

 بولسألا ىلع هتّمأ لد هلآو هيلع هللا ىلص هّنِإ مث ,مالسلا اهيلع ةمطاف هتنبا دي لّبقي هلآو
 ع 2 ع ع 5 ع

 (رتبأ) سيل هّنأ ءالجب هتّمأل لوسرلا رهظأ .اهيلإ رظنلا ةيفيكو ةأرملا عم لماعتلا يف لثمألا

 .ريثكلا ريخلاب ضيفي يذلا ءاطعملا رثوكلا مالسلا اهيلع ةمطاف دوجوب

 تانب تناك رصع يف ةّيلهاجلا ننسلا ميطحت يف ةوسأ مالسلا اهيلع ءارهزلا تناكو

 مالسلا اهيلع ةمطاف ّنكل ءفارشألاو ءامعزلا ءانبأب الإ نجّوزتي ال فارشألاو ءامعزلا

 نكي مل يذلا دهاجملا نمؤملا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نم تجّوزتو ةّنسلا هذه تمّطح

 .هتجوز رهم ةئيبت لجأ نم هعيبي هعرد ىلإ أ يذلاو «لام هيدل

 ٠ مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز - عبارلا لصفلا ٠









 كلا

 مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ هيلع دنتسي يذلا نكرلا يه ءارهزلا

 ىلاعت هللا ةعاط 2 ةكرتشملا ةايحلا

 تحتتفو «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تيب ىلإ مالسلا اهيلع ةرهاطلا ةمطاف تلقتنا

 ءافولا روصب ةرخازو ةمظعلاب ةحفاط ةليلحلا ةديسلا هذه ةايح يف ةديدج ةحفص

 تحتتفناف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف مالسلا اهيلع ءارهزلا تلخد.راثيإلاو

 < قلعت "أ هتان "نموا ةميركلا ةيآلا اهنع تربع ةّيحملاو ةّدوملا نم ةحفص اهلوخدب

 دنلوب 16 هوو يزف لدغو اهنا اوكا اهلوزأ كيرلا نياوكجا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب خيراتلا هفرع لجر مظعأل ًاوفك نيملاعلا ءاسن ةديس تناك

 تقولا يف ةنّولملاو ءتايحضتلاب ةحفاطلا «داهجلاب ةرخازلا هتايح تلخد نيحو .هلآو

 تيبلا يف هتايح هكراشت نينمؤملا ريمأل ةجوز دّرجم ءارهزلا نكت مل «ةيهانتملا ةطاسبلاب هسفن

 ةنتؤملاو هداهج قيرط ةقيفر هل تناكو «هداهجو ةريبكلا همومه هترطاش لب ؛بسحف

 .هردص قيضي نيح هيّلست تناكو !هتيالو نع عفادملاو ؛هتراشتسا عضومو هرارسأ ىلع

 راصنألا تويب ىلإ هتقفار اََّنَأ رمألا اهب غلبو .برحلا ةحاس نم دوعي نيح هفيس لسغتو

 راصنألا ءاسن ىلإ تثدحت مث ؛هترصُن ىلع مهثحت هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دعب

 نينمؤملا ريمأ ريغ اوعياب نيح نهلاجر اهبكترا يتلا ةئيطخلا مظع ىلإ نهراظنأ تتفلو

 .مالسلا هيلع

 )١( ةيآلا :مورلا ةروس ١؟.

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 كقطع

 «ةطاسبلاب شورفملا ديدجلا اهتيب يف مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديس تشاع دقل

 اهوبأ اهنع لاق ىتح «ىلاعت هللا ةعاط ىلع نوعلا معن اهلعبل تناكف ؛ةعانقلاب نّيزملاو

 ةبحملا تناك .امهيلإ يوأيو امههيلع دنتسي نيذللا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ينكر دحأ ان

 هللا دنع هتلزنمب خماشلا «هتاناكمإب عضاوتملا تيبلا اذه ىلع ةمكاحلا ةغللا يه مهافتلاو

 هداهجو هتايحضت ةكربب الإ مالسإلا ماق ام يذلا دهاجملا جوزلا ناكو «ىلاعتو كرابت

 «نازحألاو مومهلا هنع فشكنت ىتح هتجوز ىلإ رظني نإ ام هّنكل «ًادودكم تيبلا ىلإ يوأي

 َري لو ةدحاو هآ ةملك ةبيبحلا هتجوز نم عمسي ملو «هتاحارجو همالآ اهبناج ىلإ ىسنيو

 .تيبلا يف ةليقثلا اهتابجاو ءادأ يف ًاوكلت الو ًارمذت اهنم

 :تيبلا لمع ِمالّسلا امهيلع يلعل ءارهزلا تنمض ةديدجلا ةايحلا هذهل لوألا مويلا ذنمو

 بطحلا لقن :بابلا فلخ ناكام مالّسلا هيلع يلع امل نمضو ؛تيبلا ٌمقو زبخلاو نيجعلا

 هتيب يف ناك برحلاو داهجلا لجر مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ّنكل .ماعطلاب ءيجي نأو

 |مهيلع لخدو «ًاليبس كلذ ىلإ دجو |ثيح اهدعاسي ناكف ؛هتجوزل ةنوعملاو فطللا لجر

 اهيلع ةمطافو سدعلا يقني مالسلا هيلع ًايلع دهاشف ًاموي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 باوثلاب هربخأو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ فقومب داشأف ردقلا دنع ةسلاج مالسلا

 .هلايع ةمدخ نم فنأي الو تيبلا لامعأ يف هتجوز نيعي نمل ىلاعت هللا هدعأ يذلا ريبكلا

 |مكيأ :لاقف .شوراجلا يف نانحطي امهدجوف رخآ ًاموي هيلع هلآو هيلع هللا لص لخد مث

 ىلص هّنأ مث !ةينب اي يموق :اهل لاقف .هللا لوسر اي ةمطاف :مالّسلا هيلع يلع :لاقف ؟ىيعأ

 !بحلا نحط يف مالسلا هيلع ًايلع نيعي هتنبا عضوم سلج هلآو هيلع هلل

 يذلا هلآو هيلع هللا لص ءايبنألا متاخ مامتها عضوم ناك طيسبلا تيبلا اذه

 .ريهطتلا ةيآ ولتي مث ةالصلل هلهأ يدانيف موي لك حابص هيتأي ةدعًاروهش حرب ام



 كهل

 ةدارإ تءاش.نأ بجيعالو ءاهتكتالم ظبهمو ءامسلا زاظنأ طخ تيبلا اذه ناك مك

 ٌءامسلا رمأت نأ يف بجع ال [ى .همسا هيف ركذُيو عفري نأ تيبلا اذهل دودولا برلا

 مهترّهطو هينكاس نع سجرلا تبهذأ يذلا - تيبلا اذه ينثتسي نأ ءايبنألا متاخ

 اذه ءامسلا تنثتسا .دجسملا ىلإ ةعراش هباب ىقبتف باوبألا دس رمأ نم - ًاريهطت

 شرعلا ىلإ ةطوشكم ةجرف هرعق يفو «نيملاعلا بر شرع هفقس يذلا رهاطلا تيبلا

 ةفرطو ةعاس لك يفو «ًءاسمو ًاحابص يحولاب مهيلع لزنت ةكئالملاو يحولا جارعم

 مالسلا |مههيلع نينسحلا مودقب مالسلا اهيلع ءارهزلا لغاشم دادزتو مايألا رمتو
 ء 22 م عا. 7 3

 مالسلا اهيلع اهيبأ َّمأ ّنكل «تيبلا لامعأ يف اهدعاست امداخ ءايبنألا متاخ اهيطعيف

 ًاموي اهيلع تلعج دقف ءطق اهتمداخ ةديس اهب لماعت مل ةيناسنإ ةلماعم اهلماعت
 عم 3 2

 ْمأ تلفكت ةمداخلا ةحارتسا مويناك اذإف ءأموي اهتمداخ ىلع تلعجو «ةمدخلل

 عمس نيحو .ءىشب ةمداخلا فّلكت لو تيبلا لامعأ عيمجب مالسلا اهيلع نينسحلا

 # :لاقو عومدلاب اتضاف نأ هينيع كلامتي مل كلذب هلآو هيلع هللا لص ءايبنألا متاخ

 :014 ةكلاسر لفتح ةيفولعأ هلا

 هرزأ نم دشت مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهجوز بناج ىلإ مالسلا اهيلع ءارهزلا تفقو

 نيرجاهملا نيب هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىخآ ةلهابملا موي يفو .هرطاخ ٍلستو هدناستو

 تدهاشو .دحأ نيبو هنيب يخاؤي نأ نود مالسلا هيلع ًايلع نينمؤملا ريمأ كرتو راصنألاو

 تلسف ءدحأ نيبو هنيب خاؤي مل يبنلا نأل رطاخلا ردكم اهجوز مالسلا اهيلع ءارهزلا

 اهيلع ةرهاطلا ءارهزلا سدح قدصو !هسفنل كرخذ هلعل هللا كنزحي ال :تلاقو هرطاخ

 )١( ةيآلا :ماعنألا ةروس 4 157.

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠

0 



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت جكإم

 قطا

 هيخاؤيل هسفنل هاقبتسا (ّنِإ ِهَّنَأ هربخأو هلآو هيلع هللا لص يبنلا لسرأ ام ناعرسف مالسلا

 ءارهزلا ىرنو !نينمؤملا ىلوم ِهَّنَأو ىسوم نم نوراه ةلزنمب هللا لوسر نم هَّنَأ هربخأو

 بيغي مث «ةرطخ ةيلاتق ةمهم ءادآل عّوطتي اهجوز دهاشت رخآ فقوم يف مالسلا اهيلع

 ىلإ ةيكاب يضمتو اهيدلو لمحتو ةرهاطلا لوتبلا نزحتف «هربخ فرعت نأ نود مايأ ةثالث

 ىلع مالّسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاب ةمطاف تلبقأو :لوقتو هلآو هيلع هللا ىلص اهيبأ

 اهرظنم اهزبمو «هتنبا قلقل يبنلا رثآتيو .نامالغلا ناذه متؤي نأ كشوأ :لوقت اهيكرو

 هيلع يلع ربخب ينيتأي نم !سانلا رشاعم :لوقيو عومدلاب هينيع لبسيف ءاهيلفط رظنمو

 !ًارصتنم ًام اس مالسلا هيلع يلع مودقب ريشبلا يتأي مث !ةنجلاب هرّشبأ مالّسلا

 جوزلا ةعاط

 ىلع راصنألا نم الجر ن

 الأ

 :مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع هدانسإب قودصلا ىور ا

 دهع هتأرما ىلإ دهعو هجئاوح ضعب يف جرخ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع

 هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةأرملا تثعبف ءضرم اهابأ َّنِإو :لاق .مدقي ىتح اهتيب نم جرخت

 يبأ إو ؛مدقي ىتح يتيب نم جرخأ ال نأ لإ دهعو جرخ يجوز َّنِإ :تلاقف هلآو هيلع

 تامف :لاق .«كجوز يعيطأو كتيب يف يسلجا ءال» :لاقف ؟هدوعأ نأ ينرمأتف ءضيرم

 ءال» :لاقف ؟هيلع لص نأ ينرمأتف ءتام دق يبأ َّنِإ !هللا لوسر اي :تلاقف «هيلإ تثعبف

 هللا لص هللا لوسر اهيلإ ثعبف ؛لجرلا نفدف :لاق .«كجوز يعيطأو كتيب ين يسلجا

 .27(كجوزل كتعاطب كيبألو كل رفغ دق لجو زع هللا َّنِإ) :هلآو هيلع

 ءاهجوزل ةعيطملا ةرباصلا ةأرملل ىلعألا لثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا تبرض دقو

 )١( فيقفلا هرضحي ال نم ”17 537 5.



 د اكطلا

 .امهروص ىلحأ يف دولاو مهافتلا الإ ةكرتشملا |هتايح يف نيجوزلا نيذه نم دهعي ملف

 ريمأ اهلعبو ءارهزلا نيب تراد يتلا ةثداحملا رون نم فرحأب خيراتلا لّجس دقو

 دقف «مالسلا اهيلع ءارهزلا ةايحل ةريخألا تاعاسلا يف مالسلا امهيلع نينمؤملا

 ؛(ينترشاع ذنم كتفلاخ الو ةنئاخ الو ةبذاك ينتدهع ام مع نب اي» :املوقب هتبطاخ

 ًافوخ دشأو مركأو ىقتأو ربأو هللاب ملعأ تنأ !هللا ذاعم» :اهيلع مالسلا هيلع درف

 !«يتفلاخمب كخّبوأ نأ (نم) هللا نم

 ىقتأو ربأو ىلاعت هللاب ملعأ يه اهاضرل هللا ىضري يتلا مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا

 ضرف يذلا اهجوز فلاخت وأ «ىلاعت هللا يضري ال ًارمأ بكترت نأ نم هللا نم ًافوخ دشأو

 نم ةبيصعلا فقاوملا يف هيلع تنهربو رمألا اذه ت تيثأ دقلو .ةتعاط اهيلغ لاعت هللا

 نوداتقي اوجرخ مث «ةفيقسلا ةثداح دعب هومحتقاو اهراد ىلع موقلا مجه نيحف ءاهتايح

 ىلص هللا ل تجرخ «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهجوز

 اهبيج قشتو اهرعش رشنتف هلآو هيلع هللا ىلص اهيبأ ربق يتأتس اهَّنأ مهتددهو هلآو هيلع هللا

 نينمؤملا ريمأ لاقف «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ربق ىلإ تهّجوت اََّنَأ مث .اهبر ىلإ حيصتو

 اهّنَأ هربخأ مث !دمحم ةنبا كردأ :- نائفكت ةنيدملا يتبنج ىأر دقو - ناملسل مالسلا هيلع

 هللا يضر ناملس اهكردأف !اهب فسخي نأ ةنيدملاب رظاني ال ىلاعت هللا َنِإف كلذ تلعف اذإ

 اهربخأ لف ؛دوعت نأ تبأف !يعجراف «ةمحر كابأ ثعُب نإ هللا َّنإ دمحم تنب اي :لاقف هنع

 عجرأ ًاذإ)» " :تلاق «فرصتتو اهتيب ىلإ عجرت نأ اهرمأي اهيلإ هثعب نينمؤملا ريمأ نأ ناملس

 !«عيطأو هل عمسأو ربصأو

 ءالبقي ملف ىلاعت هللا باتكب (هتججاحف كدف يف اهقح نالجرلا اهبصغ نيحو

 اهقلاخ امل دهش يتلا يهو - اهاوعد قدص ىلع امل نودهشي دوهشب مهل تتأو

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - |مظك# جكإم
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 ءاج مث ء(هترجهو (هيلع تبضغف .دوهشلا يف انعطف - ةمصعلاو ةراهطلاب

 لاقف ءامهنع ىضرت اهلعل اهامّلكي نأ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ايّجرتف نالجرلا

 :تلاق ؟(نيرت |مف ءكيلع |ماسي نأ ناديري «بابلاب نالفو نالف !ةرحلا اهتيأ» :امل

 !«ءاشتام لعفا .كتجوز ةرحلاو .كّتيب تيبلا»

 تيبلا» :اهجوزل ةعيطملا ةأرملل ىلعألا لثملا مالسلا اهيلع ءارهزلا برضت اذكه

 !«ءاشت ام لعفا .كتجوز ةّرحلاو .كتيب

 جوزلا ةعاطل لمكألا جذومنألا مالسلا اهيلع ةمطاف

 ءارمأ هل يصعت الو اهجوز عيطت نأ ةرهاطلا هتعضب هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىصوأ

 لمكا دست مالبلا اهيلع ءارهزلا نأ دجتت هراحب ىف ىتلخملا اهلقن ىلا ةلبقلا ةياورلا يفو
 ابصغو نالجرلا اهملظ دق «ةروتوم ةكوعوم يهف ءاهجوزل ةعيطملا ةجوزلل قادصم

 هيلع نينمؤملا ريمأ اهربخُي نيح اهّنكل ,ةروص عشبأب هتمرُح اكهتناو اهتيب امجاهو اهقح

 اهارث«كلذب (ه حارسا يف اهيأر نع اهآسيو «اهيلع السي نأ ناديري نيلعبرلا نأ مالسلا
 نيكمؤملا نيمأ اي < ةووتورملا هانا نإ !(ءانضاام لعفا هكتجوو ةةللاو فقري كيبلا» لوقت

 !ًابسانم هارت ام لعفاف ؛كرمأل ةلثتمم يهو ؛كتيب يف ةلثاملا كتجوز ابوك نع جرخت ال -

 نأ هبحاصو مكاحلا ددهتف دجسملا ىلإ جرخت مالسلا اهيلع ءارهزلا ىرن رخآ فقوم يفو

 ربق ىلإ ةهجتم تجرخ مث «روبثلاو ليولاب امهيلع تعد الإو مالسلا هيلع ًايلع اقلطُي
 نينمؤملا نيمأ نأ اهزيعلاف تيا عجرت نأ اهاجيوو:نايلس ابي قدملف ءاهذيدم دفعا فلا

 ذإ» تلاقف ءعجرت نأ اهنم بلطي ِهَّنأو ءاهيلإ هثعب يذلا وه مالسلا هيلع

 !«عيطأو هل عمسأو



 د فقلا

 وبأ هل لاق ىلص امّلكف .سمخلا تاولصلا دجسملا يف يلصي مالسلا هيلع يلع ناكو

 اهنيبو اننيب ناك دق :الاقو اهنع الأسف تلقث نأ ىلإ ؟هللا لوسر تنب فيك :رمعو ركب

 اماقف .(ىكيلإ كلذ :لاق ءانبنذ نم اهيلإ رذتعنل انل نذأت نأ َتيأر نإف .تملع دق ام

 !ةرحلا اهتيأ» :اهل لاقف مالسلا اهيلع ةمطاف ىلع مالسلا هيلع يلع لخدو بابلاب اسلجف

 ةرحلاو ,كنتيب تيبلا» :تلاق ؟«نيرت مف ءكيلع |ملسي نأ ناديري «بابلاب نالفو نالف

 ىلإ اههجو تلّؤحو ءاهعانق تّدسف !«كعانق يّدس» :لاقف ««ءاشت ام لعفا ءكتجوز

 ؟«اذه ىلإ امكاعد ام :تلاقف «كنع هللا ىضر انع ىضرا :الاقو امّلسو الخدف ءطتاخلا

 امتنك ْنِإ) :تلاقف .كتميخس يجرختو انع يفعت نأ انوجرو «ةءاسإلاب انفرتعا :الاقف

 .هناملعت امكّنأب ةفراع انأو الإ رمأ نع (كلأسأ ال ٌّنإف .هنع اكلأسأ اّنع يناربخأف نيّقداص

 (مكتدشن» :تلاق «كل ادب اع ِلَس :الاق .«|ىكتيجم يف ناقداص امكّنَأ ُثملع اَتقَّدَص ْنِإف

 دقف اهاذآ نمف ينم ةعضب ةمطاف :لوقي (هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر |متعمس له هللاب

 امهوكشأ انأف «ينايذآ دق امََّمِإ مهللا» :تلاقف ءامسلا ىلإ اهدي تعفرف «معن :الاق ؟«يناذآ

 هيلع هللا لص) هللا لوسر يبأ ىقلأ ىتح ًادبأ امكنع ىضرأ ال هللاو ال .كلوسر ىلإو كيلإ

 .7ثيدحلا -«امكيف مكاحلا وه نوكيف ءامتعنص اهب هربخأف (ملسو هلآو
 ىلع موجه ا ةّصق هدج نع «هيبأ نع مادقملا بأ نب ورمع نع هريسفت يف يشايعلا ىور

 :هلوق ىلإ لصي نأ ىلإ «مالسلا اهيلع ةمطاف تيب

 :تلاقف مالسلا اهيلع ةمطاف تجرخف يلم مالسلا هيلع ًايلع اوجرخأف اولخد مث)

 ّنقشألو ءيرعش َنرشنأل هنع فكت مل نئل هللاو ؟يجوز نم ينلمرت نأ ديرتأ ركب ابأ ايا

 (مالسلا امهيلع) نيسحلاو نسحلا ديب تذخأف !«يبر ىلإ ّنحيصألو «يبأ ربق نينآلو .يبيج

 )١( يبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ؛١9 ص :يلالحلا سيق نب ميلس /7: 5-701١ 70.

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 ةنبا كردأ» :ناملسل مالسلا هيلع يلع لاقف .هلآو هيلع هللا لص يبنلا ربق ديرت تجرخو

 اهيبأ ربق تتأو اهبيج تقشو اهرعش ترشن نإ هللاو .نائفكت ةنيدملا ىتبنج ىرأ ٌّنِإف .دمحم

 هللا ىضر ناملس اهكردأف !«(اهيف نمبو) اهب فسخي نأ ةنيدملاب رظاني ال ءاهبر ىلإ تحاصو

 لثق نوديري ناملس اي» :تلاقف !ىعجر اف «ةمحر كابأ ثعب (َّنإ هللا َّنِإ ءدمحم تنب اي :لاقف هنع

 ««يبر ىلإ حبصأو .يبيج قشأو ءيرعش رشنأف يبأ ربق يآ ىتح ينعدف ربص لع ام يلع

 كاي ىف جرت كري كبل يشب لع يدا فسمي نأ فا :ناملس لاقف

 (7ثيدحلا-( منطا هلدنما وفا عفا اذإ) :تلاقف ؛يفرصنتو

 ..) :لاق «(ثيدح يف) هيبأ نع مادقملا يبأ نب ورمع نع صاصتخالا يف ديفملا ىورو

 ىلع ىلع اولخ دف .فعس نم ناكو «هرسكف هلجرب بابلا رمع برض بابلا ىلإ اوهتنا امل

 .يجوز نم ينالمرت نأ ناديرت رمعو ركب ابأ اي» :تلاقف ةمطاف تجرخف ًاببلم هوجرخأو

 ««يبر ىلإ ّنحيصألو «يبأ ربق نيتآلو .يبيج - ّنقشألو ءيرعش ٌنرشنأل اًفكت مل نئل هللاو

 مالسلا هيلع يلع لاقف ربقلا ىلإ ةهجوتم نيسحلاو نسحلا ديب تذخأو تجرخف :لاق

 ةنيدملاب رظاني ال تلعف نئل هللاوف ,نائفكت ةنيدملا يبنج ىرأ ّنِإف دمحم ةنبا كردأ» :نالسل

 اّمإ ىلاعتو كرابت هللا َّنِإ دمحم ةنبا اي :لاقف ناملس اهقحلف :لاق اهيف نمبو اهب فسخي نأ

 حبصأف يبأ ربق ينآ ىتح ينعدف .ربص لع ام ناملس اي» :تلاقف «يفرصناف ةمحر كابأ ثعُب

 .«ير ىلإ

 و - 03

 .«عيطأو هل عمسأ» :تلاقف عوجرلاب كرمأو كيلإ ينثعب ايلع نإف :نالس لاق

0 

 )١( ىسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب /7: /7171 -/77.

 ينارحبلا مشاه ديسلل مارملا ةياغ ؛185ص :ديفملل صاصتخالا (؟) 0: 7378.



 ك7

 نينمؤم لاريمأ امهيلع دنتسي نيذللا نينكرلا دحأ مالسلا اهيلع ةمطاف

 «نيتناحيرلا ابأ اي كيلع ٌمالس» هلوقب نينمؤملا َريمأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر بطاخ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دصق دقو .«كانكُر دهني ليلق نعف ءايندلا نم يتناحيرب كيصوأ

 هيلع نينمؤملا ريمأ امهابأ هللا ٌلوسر ىصوأ دقو «مالسلا امهيلع نينسحلا :نيتناحيرلاب هلآو

 دنتسي ناك دقف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ امأ .هانكر دهني نأ لبق اهدهاعتي نأ مالسلا

 ىلص هللا لوسر امهدحأ «ةفلتخملا هتايح لحارم يف هبناج ىلإ افقو نيقيثو نينكر ىلإ

 نيمأ ىلا يذلا :ةلهاجملا هلا ق'ةينقن ةباكي دل الع نآرقلا عت يذلا هلاوهيلغ هلل

 يف نينمؤملا ريمأل هتّبحم نع رّبع يذلاو ءراصنألاو نيرجاهملا ةاخاؤم ةّصق يف نينمؤملا

 ريمأ هيلإ دنتسا يذلا يناثلا نكرلا امأ .نيقيرفلا ٌبتك اهركذب ٌصغت يتلا ثيداحألا تائم

 هبناج ىلإ تفقوو هتدناسو هترزآ يتلا ةمطاف «مالسلا اهيلع ةمطاف هتجوز ناكف نينمؤملا

 نأ اندهاشو «هتيالو رمأ تيبثتو نينمؤملا ريمأ نع عافدلا يف دهشتسُي ديهش لّوأ تناكو

 ركنتسا تلحترا (ًلف «هبناج ىلإ ةمطاف تماد ام ةعيبلا نع عنتمي مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 .ًاهركم ةعيبلا ىلإ ٌرطضاف «ةّيقيقحلا ةرزاؤملا دقتفاو سانلا ةوجو نينمؤملا ديمأ

 :يلعل هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع ركاسع نبا جرخأ

 هللاو ءكانكر دهني نأ لبق نم ايندلا نم يتناحيرب كيصوأ !نيتناحيرلا ابأ مكيلع مالسا

 لاق يذلا نينكرلا دحأ اذه» :يلع لاق يبنلا تام املف :لاق .«كيلع يتفيلخ لجو زع

 لوسر لاق يذلا يناثلا نكرلا اذه :لاق ةمطاف تنام ملف ؛هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 .©0(هلآو هيلع هللا لص هللا

 لاق :لاق (مالسلا امهيلع) هيبأ نع ءقداصلا نع «ىسيع نب دامح نع قودصلا ىورو

 )١( قشمد ةنيدم خيرات ١5:١1571.

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت مقص
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 ءايندلا نم يتناحيرب كيصوأ «نيتناحيرلا ابأ اي كيلع مالس» :ثالثب هتوم لبق مالسلا

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ضب ملف .«كيلع ىتفيلخ هللاو كانكُر ّدهني ليلق نعف

 املف .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىل لاق ىذلا ٌىنكر دحأ اذه» :مالسلا هيلع يلع لاق

 هللا لوسر لاق يذلا يناثلا نكرلا اذه :مالسلا هيلع يلع لاق مالسلا اهيلع ةمطاف تتام

 ."7(هلآو هيلع هللا لص

 ًةايح ٌةجو سانلا نم ّلعل ناكو ...:حيحصلاب ٌوعدملا هباتك يف يراخبلا جرخأو

 ملو «هتعيابمو ركب يبأ ةخحاصم سمتلاف سانلا ةوجو لع ركنتسا تيفوت الف ؛ةمطاف

 ."”رهشألا كلت عيابي نكي

 مالسلا هيلع - يلعل ناكف...) :تلاق (ثيدح يف) ةشئاع نع هننس يف يقهيبلا جرخأو

 - مالسلا اهيلع - ةمطاف تيفوت الف «- مالسلا اهيلع - ةمطاف ةايح هجو سانلا نم -

 دعب ةمطاف تثكم مك :يرهزلل تلق رمعم لاق .كلذ دنع هنع سانلا هوجو فرصنا

 يلع هعيابي ملف :يرهزلل لجر لاقف .رهشأ ةتس :لاق ؟ملسو(هلآو) هيلع هللا لص يبنلا

 .(مشاه ينب نم دحأ الو :لاق !؟- مالسلا اهيلع - ةمطاف تتام ىتح - مالسلا هيلع -

 .””رمعم نع نيهجو نم حيحصلا يف يراخبلا هاور :يقهيبلا لاق مث

 )١( ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب 57 : 11/7 .

 .ربيخ ةوزغ باب 247 :5 يراخبلا حيحص قفز

 .هللا لوسر دعب ءىفلا سامحأ ةعبرأ فرصم نايب باب 22٠١ :5 ىقهيبلا نئس (؟)



 كم

 هللا ةعاط ىلع مالسلا امهيلع يلعل نوعلا معن ةمطاف

 هل نوعلا معن نوكتو «ىلاعت هللا ةعاط ىلع اهجوزل نوعلا معن نوكت ةح اصلا ةجوزلا

 تنويفلا:ءانعد: قي ةايشنم م نأ فقيرتشلا ثيدنلا:ى درو: دقو ءةانحلا:ظاضمةيحاوفو

 .ةحلاصلا ةجوزلا :©74ةكَسَح اينُدلا ىف ايا اكير#

 مهيلع) هئابآ نع «هللا دبع بأ نع «حادقلا نوميم نب هللا دبع نع ينيلكلا ىور دقو

 دعب ةدئ ؤرما دافتسا ام» :هلآ هلل :لا لاق :لاق

 يف اهنع باغ اذإ هظفحتو ءاهرمأ اذإ هعيطتو .اهيلإ رظن اذإ هّرست ةملسم ةجوز نم لضفأ

 (9 (هلاموا 2

 لاق :لاق مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع ءينوكسلا نع «لفونلا نع ينيلكلا ىورو

 "”.«ةحلاصلا ةجوزلا ءرملا ةداعس نم» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةمطاف لأسو .هللا ةعاط ىلع نوعلا معن :لاق ؟كلهأ ٌتدجو فيك) :مالّسلا هيلع ًايلع

 ةثرو نم امهتيرذو (هلعجاو |مههلمش عمجا مهللا :لاقف .لعب ريخ :تلاقف مالّسلا اهيلع

 .”(ميعنلا ةنج

5 3 3 
 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهيف ىلبأ امو دحأ ةكرعم داشرإلا يف ديفملا خيشلا ركذ دقو

 7١١. ةيآلا :ةرقبلا ةروس )١(

 ١. حر/ 3517 :4 يفاكلا (5)

 .4 حر/ ”51/ :ه يفاكلا ()

 .7057 :7 بوشآ رهش نبال مالّسلا هيلع بلاط يبأ لآ بقانم (5)

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 :لاق مث ؛هلآو هيلع هللا لص يبنلا ةرصن يف

 اهعمو مالسلا اهيلع ةمطاف هتلبقتساف «ةنيدملا ىلإ هلآو هيلع هللا لص يبنلا فرصناو

 هدي مدلا بضخ دقو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هقحو .ههجو هب لسغف ءام هيف ءانإ

 دقف فيسلا اذه يذخ :اهل لاقو مالسلا اهيلع ةمطاف هلوانف «راقفلا وذ هعمو هفتك ىلإ

 :لوقي أشنأو .مويلا ينقدص

 ميلمب الو ٍديدعرب تسلف  ميمذ ريغ فيسلا كاه مطافأ

 ميلع دابعلاب بر ةعاطو دمحأ رصن يف ٌترذعأ دقل يرمعل

 ميمح سأك رادلا دبع َلآ ىقس  هُنِإفهنعموقلا ءامد يطيمأ

 دقو ةيلعام كالعي ىذأ لقف ةمطاف اي ةيذع» :هلاودم اعلا ا دللا لوس كافر

 ."”(شيرق ديدانص هفيسب هللا لتق

 ةكم حتف موي مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ فقوم نع عفادت ءارهزلا

_ِ 
0 

11 1 3 0 (0 
 هيلع دصقف «(ةعيبر نب هللا دبع :يدقاولا دنعو) ءبئاسلا نب سيقو «ماشه نب ثراحلا

 اك نوقرذي اولعجف.(متيوآ نم اوجرخأ) :ىدانف «ديدحلاب ًاعّنقم اهراد وحن مالسلا

 مع تنب «ئناه َّمأ انأ هللا دبع اي :تلاقف - هفرعت ال يهو - ئناه َّمأ هيلإ تجرخف

 .يراد نع فرصنا «بلاط يبأ نب ىلع تخاو ؛هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 )١( ديفملا خيشلا - داشرإلا ١:19 - 4١0.



 كم

 هللا وسرت[ كلذ كفل هللاو :تلاقف !«مهوجرخأ» :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاقف

 .هلآو هيلع هللا لص

 .كتيدف :تلاقو «هتمزتلا ىتح دتشت تءاجف .هتفرعف .هسأر نع رفغملا عزنف

 ىتربف ,ىبهذا» :امل لاقف .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ كنثوكشأل تفلح

 ىداوتلا لفات هّنإف :ةلمسف

 5 ١ وَ

 وو 2 5 ١

 ّمَأ اي كب ابحرم :لاق «يمالك هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس املف «هرتست مالسلا

 .«ًالهأو ىناه

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف .مويلا يلع نم تيقل ام كيلإ وكشأ «ءيّمأو تنأ يبأب :تلق 57 37 57 ا 5 5 0 7

 .«ترجأ نم ترجأ دق» :هلآو هيلع

 اي ٍتئج (ّمِإ) :مالسلا اهيلع ةمطاف تلاقف

 !؟«هلوسر ءادعأو هللا ءادعأ فاخأ

 وو

 ّمأ تراجأ نم ٌترجأو .هيعس يلعل هللا ركش دق١ :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ."""(«بلاط يبأ نب يلع نم اهناكمل «ئناه

 «سانلا ةّماع نمؤي ملو ؛"”رداصملا ركذت مك هحالس ىقلأ نمو نايفس يبأ راد لخد

 ةلاثلا <فدقو بيل قد ةضاو قودحملا نيبدع ةيطمالا نأ قعالا ةالذلو

 )١( ٍلماعلا ىضترم رفعج ديسلل «مالسلا هيلع يلع مامإلا ةريس نم حيحصلا 0: 511

 )( راونألا راحب ؛54١ :/ يناكوشلل راطوألا لين ؛؟17 :قودصلل لاصخلا :رظنا /917:/10.

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 فط

 مالسلا اهيلع ءارهزلا فقوم ناكو هلآو هيلع هللا لص يبنلا حيرصت بسح هيعس
2 3 5 2 01 

 .هلوسر ءادعأو هللا ءادعأ فاخأ نَم ىكتشت

 مالسلا اهيلع ءارهزلا لبق نم ماعطلا ةئيهت

 اهجوزل بسانملا يلئاعلا ٌرجْلا ريفوت يف اهدهج ىراصق مالسلا اهيلع ةمطاف تلذب

 تلجم ىتح ىحرلاب نحطتو ءاهردص يف كلذ رثأ ىّتح ةبرقلاب يقتست تناكف ءاهدالوأو

 دقوتو ءاهبايث تربغا ىتح تيبلا حسكتو «ىحرلا ةبشخ امهؤامد تنّولو ناتثمدلا اهادي

 ديدش ررض كلذ نم اهباصأ ىتحو ءاهبايث تنكد ىتح ماعطلا دادعإل ردقلا تحت رانلا

 .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ريبعت بسح

 نينمؤملا ريمأ ناك» :لاق مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع يناكلا ين ينيلكلا ىور

 نحطت مالسلا اهيلع ةمطاف تناكو ءسنكيو يقتسيو بطتحي هيلع هللا تاولص
 و نجعتو

 ةرورضلا رادقمب معنلا نم ةدافتسالا

 اوناكو «مالسلا مهيلع امهدالوأو اهلعبو ةمطاف ةايح ةطاسبلاو دهزلاو ةعانقلا تنّول

 ةفحت معن» :تلاق اَّئأ مالسلا اهيلع ءارهزلا نع يور دقو «ةطيسبلا ةمعطألا نولوانتي

 أيت اذإ ةبسانملا ةمعطألا نولوانتي ال اوناك مّّْنَأ ينعي ال كلذ ّنكل ”.«رمتلا نمؤملا

 :لاق هنأ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع دانسإلا برق يف يريمحلا ىور دقف ءاهلوانت مهل

 )١( يفاكلا 1:0 85.

 يدادغبلا بيطخلل دادغب خيرات (؟) /: 7815.



 فلا

 ىتح «مالسلا اهيلع ةمطاف هب تيتأف ,مهردب ةرذو مهردب أحل تعتباف قوسلا تلخد»

 !«يبأ توعد ول :تلاق خبطلاو زبخلا نم تغرف اذإ

 لوسر اي :هل تلقف .ًاعيجض عوجلا نم هللاب ذوعأ :لوقي وهو عجطضم وهو هتيتأف

 :لاق انلخد |ملف ؛مالسلا اهيلع ةمطاف وحن انيضمو ّنْلع أكتاو ماقف ءًاماعط اندنع َّنإ هللا

 كراب ّمهللا :لاقو صرقلا ىَّطغف ءصرقلاو ةمربلا هيلإ تمدقف «ةمطاف اي كماعط مله
 تلاز اهف :تفرغف ةملس ٌمَأِل يفرغا :لاق مث .تفرغف ةشئاعل يفرغا :لاق مث .انماعط يف انل

 ,كلعبو كيبأل يفرغا :لاق مث .ًاقرمو ةصرق ةصرق عستلا هئاسن ىلإ تهّجو ىتح فرغت
 يف ظحلنو ""7.نولكأي ًامايأ مهدنع يقبو ٌتلعفف «كتاراجل يدهأو لُكو يفرغا :لاق مث

 .هلآو هيلع هللا لص يبنلا ءاعد اهبّبس يتلا ةكربلا لاجملا ذه

 اهني ناك لسوف و ةيلعالا ليف حلا ذأ ماتم ءأ ويه لزاككلا لسا كدزو

 ةَريِزَح اهيف ةّمربب اهيلع هللا تاولص ةمطاف تءاجف ٌيَرَبيَح ءاسك هنحت ةّمانَم ىلع

 ًانيسحو ًانسح ِكيّبباو ِكَجوز يعدا» :(ملسو هلآو هيلع هللا لص) هللا لوسر لاقف

 هللا ُديِرُي امْنِإ# :(هلآو هيلع هللا لص َيبنلا ىلع تلزن ذإ نولكأي مه انيبف مُجيوَعَدف

 هيلع هللا لص) ِبنلا ذخأف "7 «يهطتمكحرئهطُيو ِتيّبلا ّلهأ سحّيرلاٌمكحنَع ٍبِهنُيِ
 ٍبِهْذَأَف .ينيب ٌلهأ ءالؤه ّمهللا» :لاق مث مهاّطَتف ءاسكلا ةّلضفب (ملسو هلآو

 '”.«اريوطت مُهرهطو سجّل مُهنع

 .737 ةيآلا :بازحألا ةروس ()

 . 57737 م / 37ص :يلزاغملا نبال بلاط يبأ نب يلع بقانم (")

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 شيعلا 4 ةطاسبلا

 دلاولا لماعت مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هرهص عم هلآو هيلع هللا لص يبنلا لماعت

 َّنَأل «هفيس عيبب هرمأي مل هحضانو هعردو هفيس الإ كلتمي ال هنأ هنم مِلع الو «قيفشلا
 ,حضانلا عيبب هرمأي لو .فيسلا اذه نع ينغتسي ال هفيسب ٌمالسإلا ماق يذلا دهاجملا

 اسال ةايدإ كراك ف هي وومأ يدع و هيام ع اووس كينأ اني لكل

 ىلص هنكل «ثاثألا هيلع لمحيو ءاملا هب يقتسي ًاحضان ءرملا كلتمي نأ نود نم كاذموي

 يف مهاردلا بكس هعرد نينمؤملا ريمأ عاب اًلف !هرسيأ امو «عردلا عيبب هرمأ هلآو هيلع هلا

 ةدحاو ةضبق اهنم ضبق هنكل ؛مهاردلا ددع نع ًايلع يبنلا لأسي ملو «هللا لوسر رجح

 نأ نّيبتيف ؛ثاثألا ةماعو بايثلا يف اهلعجف هيدي اتلكب اهنم ضبق مث «بيطلا يف اهلعج
 رومألا ثناكم ةاهس الين لماما ذي كه كلتا تناك مهاردلا نم بيطلا ةصح

 اين نقولا ةداعس نم صقني ملو .ةعانقلاو ةطاسبلا ةغبصب ةغبطصم هتلت يتلا

 ًالدب لمرلاب تشرف امهتبب ضرأ نأ اهتايح ءفد لّلقي لو ءفرتلا بابسأ نم ًايلاخ ناك

 مالسلا اهيلع ءارهزلا زاهج نع قباسلا لصفلا يف انثدحت دقو .ةرخافلا ديجاجسلا نم

 .ةعانقلاو دهزلاو داصتقالا يف سرد غلبأ ناك ثيح .هتطاسبو

 هيلع يلع لاق ..:ليوط ثيدح يف مالّسلا هيلع هللا دبع بأ نع يسلجملا جرخأ

 «نمثلا تذخأو هتعبف تمقف «عردلا عبف مق :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق» :مالّسلا

 مك ينلأسي ملف .هرجج يف مهاردلا تبكسف .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع تلخدو

 ضبق مث .ًابيط ةمطافل عتبا :لاقو هاطعأف ًالالب اعدو ةضبق ضبق مث .هتريخأ انأ الو يه

 ام ةمطافل عتبا :لاقو ركب ابأ هاطعأف هيدي اتلكب مهاردلا نم هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 .هباحصأ نم ةدعبو رساي نب راّعب هفدرأو «تيبلا ثاثأو بايث نم اهحلصي

| 



56 8 
 ةفيطقو مهارد ةعبرأب رامخو ,مهارد ةعبسب صيمق هورتشا ام ناكف قوسلا اورضحف

 وشحو فيل امهدحأ وشح رصم شيخ نم ناشارفو «طيرشب لمزم ريرسو «ةيربيخ ءادوس
 .فوص نم رتسو .رخذأ اهوشح فئاطلا مدأ نم قفارم عبرأو «منغلا زج نم رخآلا

 ّنشو «نبلل بعقو «مدأ نم ءاقسو ءساحن نم بضخمو «ديلل ىحرو ءيرجه ريصحو

 وبأ لمح ءارشلا لمكتسا اذإ ىتح .فزخ نازيكو .ءارضخ ةّرجو «ةتفزم ةرهطمو .ءاملل

 «يقابلا هعم اوناك نيذلا هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر باحصأ لمحو «عاتملا ضعب ركب

 لهأل هللا كراب :لوقيو هديب هبلقي لعج هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع عاتملا ضرع ملف
 ع 4 5

 كراب مهللا :لاقو ءامسلا ىلإ هسأر عفر مث ىكب هيدي نيب عضو امل هنأ ةياور ينو - تيبلا

 ."7ثيدحلا رخآ ىلإ .«...فزخلا مهنينآ لج موقل

 هللا لوسر لاق مالّسلا اهيلع ةمطافب مالّسلا هيلع يلع جّوزت ال :لاق ءسنأ نع يورو

 تيبلا ىلإ ءاسأ تءاجف .«|مهزنم ىئيهف ىبهذا» :سيمع تنب ءامسأل هلآو هيلع هللا لص

 «مالّسلا اهيلع ةمطاف تيب ىلإ فرصنا ةرخآلا ءاشعلا هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لص

 مالّسلا هيلع يلع ىلإ مالّسلا اهيلع ةمطافب ثعبف فرصناف «ةكربلاب اهل اعدو اهيلإ رظنف

 .تيبلا كلذ يف

 اهاسبل اذإ ةفيطق مالّسلا امهيلع ةمطافو يلعل ناك :لاق ءيرصبلا نسحلا نع يورو

 .مهسوؤر تفشكنا ضرعلاب اهاسبل اذإو ءامهروهظ تفشكنا لوطب

 هذه يف اهزاهج ناكو «حاكنلا نم ةليل نيرشعو عسنت دعب اهم ىنب هنِإ :ةياور يفو

 .دئاسو عبرأو «نيئاذحلا وذحب رخآلاو ,فيلب ٌوشحم امهدحأ ءشويخ نم نيشارف ةياورلا

 .خيشلا يلامأ نع © ح/ 45 :57 راونألا راحب )١(

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 ناك اسرع انيأر اف «مالّسلا امهيلع ةمطافو يلع سرع انرضح :لاق «رباج نع يورو

 [نيشارف ناكو:ءاكلكأف ارقو اعيؤاهلا و هيلع هللا لص هللا لوسر انل انه اديس هس سيخ

 .""”شبك باهإ |مههسرع ةليل

 مالّسلا اهيلع ةمطاف هجّوز ال هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنِإ» :مالّسلا هيلع يلع نع

 .(نيتّرجو .ءاقسو «نيئاحرو .فيل اهوشح مدأ ةداسوو «ةليمخب اهعم ثعب

 ىتح "”تونس دقل هللاو» :موي تاذ مالّسلا اهيلع ةمطافل مالّسلا هيلع يلع لاقف

 :مالّسلا اهيلع تلاقف .هيمدختساف يبهذاف يبسب كابأ هللا ءاج دقو ءيردص تيكتشا

 .«يادي "”تلجم ىتح تنحط دقل هللاو انأو

 (مههسوؤر ايطغ اذإ ء|مهتفيطق يف الخد دقو هلآو هيلع هللا ّلِص يبنلا امهاتأو» :لاق نأ ىلإ
 :هلآو هيلع هللا لص لاقف ءاراثف ء(مهسوؤر تفشكت امهمادقأ ايطغ اذإو ءامهمادقأ تفشكنا

 مالكلاو سابللاو ماعطلا بادآب مامتهالا

 ماعطلا يف فارسإلا نم رذحلاب مامتهالا رمأ ىلع مالسلا اهيلع ءارهزلا تدكأ

 «ةرورض ريغ نم اهعيونتو سباللملا ءادترا يف فارسإلاو «ندبلا ةجاح قوف

 .سيمخلا خيرات نع ١54« :19 قحلا قاقحإ تاقحلم )١(

 ينيعلل يراقلا ةدمع .ةقانلا يهو «ةيناسلا ناكم تنكف رئبلا نم تيقتسا :يأ نونلاو ةلمهملا نيسلا حتفب (تونس) (؟)

010 

 .ءام هتحت عمتجيو ءاهدلج ظلغي «ديلا يف لمعلا رثأ :لجملا (")

 .ةوفصلا ةفص نع .الا/١٠:١ قحلا قاقحإ تاقحلم (:)



 فشلا

 هلآو هيلع هللا لص لسرملا اهيبأ نع تلقنو .هيف قدشتلاو ثيدحلا يف فارسإلاو
 و

 قاولا نوسلبو ؛ماعطلا ناولأ نولكأي نيذلا .ميعنلاب اوذغ نيذلا :يتّمأ رارش» هلوق

 م لكلا قف نوق 7 ةتيو .بايثلا

 ةحارلاو موثلا بادآ ةياعر

 نكمي ال يتلا يرشبلا ندبلا تاجايتحا نم ًاراهن ةحارتسالاو ًاليل مونلا ىلإ دالخإلا

 جم مالسلا مهيلع - مهنم ءارهزلاو - نيموصعملا هتيب لهأو هللا لوسرل ناكو ءاهلهاجت

 ماني نأ هلآو هيلع هللا ىلص هبأد ناك دقف ؛هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هوذخأ صاخ

 .دّجهتلاو نآرقلا ةوالتو ةالصلاب ليللا نم ريبك طسق ءايحإو ةدابعلل موقي مث ًاركبم

 يذلا هشارف نيلي ال ناكو .دقري مث ةالصلل هءوضو أضوتي ناكو «ةراهط ىلع ماني ناكو

 تحت ىنميلا هدي عضيو نميألا هبنج ىلع مانيو «ةلبقلا ىلإ ًاهجوتم ماني ناكو «هيلع ماني

 ًاضوتو كاتسا ظقيتسا اذإف ءماعطلا نم نطبلا ءىلتمم ريغ «ىلاعت هلل ًاركاذ ماني ناكو «هدخ

 .نارمع لآ ةروس نم رخاوألا تايآلا أرقو ءامسلا ىلإ رظنو هلل دجسو

 ىلص هللا لوسر َّنَأ مالسلا اهيلع ةمطاف نع ينسلا نبا نع يدنهلا يقتملا جرخأ دقو

 .ىلعألا هللا ناحبس «يناكلا هلل دمحلا) لوقف كعجضم ٍتذخأ اذإ» :اهل لاق هلآو هيلع هللا

 هللا ءارو الو ءأجلم هللا نم سيل ءاعد نمل هللا عمس ,ىضق هللا ءاش ام «ىفكو هللا يبسح

 طارص ىلع ير َّنإ ءاهتيصانب ٌدخآ وه الإ ةباد نم ام مكبرو يبر هللا ىلع تلّكوت ءأجتلم

 لذلا نم يلو هل نكي ملو .كلملا يف كيرش هل نكي ملو ًادلو ذختي مل يذلا هلل دمحلا ,ميقتسم

 ©” .«هٌرضتف ماوهلاو نيطايشلا طسو ماني مث همانم دنع اهوقي ملسم نم ام (ًاريبكت هرّبكو

 ل ترحل ١6: لامعلا زنك (5)

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠ ا



 تصمت سقي ريك رش مست - مضيت مقص

 لح

 هيف ركذ ًاثيدح (مالسلا هيلع) يلع نع عيارشلا للع يف قودصلا خيشلا ىورو

 اهيلع تلقثأ يتلا تيبلا لامعأ ءادأ يف اهنيعُي امداخ اهيبأ نم تبلط مالسلا اهيلع ءارهزلا

 (كملعأ الفأ»: [ل لاق هلاو هيلعتلا لص هللا لوسو نأو «ديدش رزق اهتم اهناضأ ىتعن

 «نيثالثو ًاثالث ادمحاو «نيثالثو ًاثالث احّبسف امكمانم امتذخأ اذإ !؟مداخلا نم مكل ريخ وه ام

 نع ٌتيضر» :تلاقف اهسأر مالسلا اهيلع ةمطاف تجرخأف :لاق .«نيثالثو ًاعبرأ ارّبكو

 انآ

 َن ا

 ("7.«هلوسرو هللا نع تيضرو .هلوسرو هللا نع تيضرو .هلوسرو هللا

 نيسحلا نب يلع نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع يدنهلا يقتملا اهاور رخا ةاورتفو

 كطعي هيلسف كيبأ ىلإ يبهذا» :ةمطافل لاق هَّنَأ بلاط يبأ نب يلع نع يلع نب نيسحلا نع

 نم يبس ءاجف !انيتأف يبس ءاج اذإ :لاقف .هتلأسف هتتأف !رونتلا رحو ىحرلا كيقي ًامداخ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو هايإ هنولأسيو نوبلطي سانلا لزي ملف «نيرحبلا ةيحان

 لاقف .بلطت هتتأ ءيش قبي مل اذإ ىتح ءهاطعأ الإ ًائيش لئسُي ال ًءاطعم ملسو - هلآو -

 كمّلعأ نكلو ءسانلا هبلطف يبس انءاج :ملسو - هلآو - هيلع هللا لص هللا لوسر اهل

 عبسلا تاوامسلا ٌبر ّمهللا) :يلوقف كشارف ىلإ تبوأ اذإ !مداخ نم كل ريخ وه ام

 بحلا قلافو .نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا لزنُم .ءيش لك برو انبر ,ميظعلا شرعلا برو

 «ءيش كلبق سيلف لّوألا تنأ .هتيصانب ٌدخآ تنأ ءيش لك ٌرش نم كب ذوعأ ّنِإ ءىونلاو

 اننغأو «نيدلا انع ضقا ,ءيش كقوف سيلف رهاظلا تنأو ,ءيش كدعب سيلف رخآلا تنأو

 ينمّلع ذنم اهتكرت اف :يلع لاق .ةيراجلا نم كلذب ةيضار ةمطاف تفرصناف (رقفلا نم

 ("'.«نيفص ةليل الو :لاق ؟نيفص ةليل الو :لبق ءملسو - هلآو - هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .مالسلا اهيلع ةمطاف حيبست باب .3317:7 عيارشلا للع )١(

 .519196 حر/ 507:16 لامعلا زنك (؟)



 فلا

 نينمؤملاريمأ نم ةمطاف هجيوزت ىلع يبنلا نومولي نوقفانملا

 وأ ةنتف لك ءارو مهف «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل نييمئادلا ءادعألا نوقفانملا ىقبي

 هللا لوسر فالختسا يف اونعط دقلف .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نأش نم صاقتنا وأ نعط

 يبنلا جيوزت يف اونعطو ؛هل ًالاقثتسا لإ هفّلخ ام هنأ اولاقو «كوبت ةوزغ يف ةنيدملا يف ِهاّيِإ

 باوجلا ظحالنو .مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمأ هعفد يذلا رهملا اوّلقتساو «هنم ةمطاف

 يذلا وه ىلاعت هللا ْنأب نيقفانملا ءال وه رهظأ نيح هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ميكحلا

 ىلاعت هللا يف نونعطي اَّنِإ نيقفانملا ءالؤه نأ ًانّيبم ءءارسإلا ةليل يف ةمطاف نم ًايلع جّوز

 .هيبن يف سيلو

 نع .رفعج نب ىسوم نع «يزورملا ميهاربإ نب ىسوم نع هيلامأ يف يموطلا ىور

 هللا لص هللا لوسر جّوز امل :لاق هللا دبع نب رباج نع «مالسلا مهيلع هدج نع «هيبأ

 سيد ود الع همك رق: ولاقت ىقيرف نم: انآ هان له قرم ةدطاق هلو هيلع

 ىهتنملا ةردس دنع يب يرسأ ةليل هجّوز لجو زع هللا نكلو ءًايلع تجّوز انأ ام :لاقف

 روحلا ردتباف ءناجرملاو رهوجلاو ردلا ترثتف !كيلع ام يرثنا نأ ةردسلا ىلإ هللا ىحوأ

 هللا لص دمحم تنب ةمطاف راثن نم اذه :نلقيو نرخافتيو هنيداهتي نهف .نطقتلاف نيعلا

 لاقو «ةفطق اهيلع ىنثو «ءابهشلا هتلغبب يبنلا ىتأ فافزلا ةليل تناك املف .هلآو هيلع

 يف وه امنيبف ءاهقوسي هلآو هيلع هللا لص يبنلاو اهدوقي نأ ناملس رمأو يبكرا :ةمطافل

 ءًافلآ نيعبس يف ليئربجب وه اذإف ةبجو هلآو هيلع هللا لص يبنلا عمس ذإ قيرطلا ضعب
 :اولاق ؟ضرألا ىلإ مكطبهأ ام :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف ءافلأ نيعبس ين ليئاكيمو

 ,ةكئالملا تربكو «؛ليئاكيم ربكو «ليئربج ربكف بلاط يبأ نب يلع ىلإ ةمطاف فزن انئج

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت مقص

 فظن

 ."""(ةليللا كلت نم سئارعلا ىلع ريبكتلا عقوف .هلآو هيلع هللا لص دمحم ربكو

 نينمؤملا ريمأ بقانم ضعب نع ةمطاف ثدحي يبنلا

 ريمأ بقانمب ةمطاف ثيدحت ىلع ةبسانم نم رثكأ يف هلآو هيلع هللا لص يبنلا بأد

 .مالسلا |امههيلع ةمطاف بقانمب نينمؤملا ريمأ ثيدحت ىلع بأد ام «مالسلا |مهيلع نينمؤملا

 قاف ةيقوم نع رع لاو ةيلعالا لقمان كومو نإ 4لاق عواضنألا ةينؤبأ نأ نع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ام تأر الف .هضرم نم ٌةقان وهو هدوعت مالسلا اهيلع ةمطاف

 ىلص يبنلا لاقف ءاهدخ ىلع اهتعمد ترج ىتح ةربعلا اهتقنخ فعضلاو دهجلا نم هلآو

 «كلعب اهنم راتخاف ةعالطا ضرألا ىلإ علطا هركذ لج هللا َّنِإ ةمطاف اي» :اهمل هلآو هيلع هللا

 الس مهمدقأ كجّوز كايإ هللا ةماركل َّنأ ةمطاف اي ٍتملع امأ .هكتحكنأف يلإ ىحوأف

 ترشبتساو مالسلا اهيلع ةمطاف كلذب تّرسف :لاق .«ًاملع مهرثكأو ًاءلح مهمظعأو

 اهديزي نأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر دارأف .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر امل لاق اهب

 نامث يلعل ةمطاف ايد :لاقف .دمحم لآو دمحللو هل هللا همسق يذلا نم هلك ريخلا ديزم

 .نيسحلاو نسحلا هاطبسو .هتجوزو هتمكحو .هملعو .هلوسربو هللاب هنايإ :لاصخ

 انيطعأ تيب لهأ اَّنِإ ةمطاف اي .هللا باتكب هؤاضقو ءركنملا نع هيبغو .فورعملاب هرمأو

 انيبن :اندعب نيرخآلا نم دحأ اهكردُي الو ءانلبق نيلّوألا نم ٌدحأ اهطعُي مل لاصخ عبس

 وهو ءادهشلا ديس انديهشو .كلعب وهو ءايصوألا ربخ انيصوو «كوبأ وهو ءايبنألا ريخ

 ةّمألا هذه اطبس اًنمو ,رفعج وهو ةنجلا يف ب ريطي ناحانج هل نم اثمو ,كيبأ مع ةزمح

 . ©0(كانبا امهو

 )١( ص :(يعيشلا) يربطلا ريرج نب دمحم - ةمامإلا لئالد ؛١٠ 4 :5 يسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب 7-1٠١ 1٠١.

 ىسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب (؟) ”57 : /91 -/94.



 يكل

 هللا ىلص هللا لوسر جوز امل :لاق بيعش نب بوقعي نع يفاكلا يف ينيلكلا ىورو

 يلهأ ين ناك ول هللاوف ؟ِكيكبُي ام» :امل لاقف يكبت يهو اهيلع لخد ةمطاف ًايلع هلآو هيلع

 تماد ام سمخلا كنع قدصأو ِكِجّوز هللا نكلو هكتجّؤز انأ امو .هكتجٌّوز ام هنم ريخ

 ."”(ضرألاو تاوامسلا

 تعمس :تلاق ةلثاو تنب ءمسأ نع هدانسإب دادغبب نيثدحملا خيش ركذ :فئارطلا

 لخد ةليل» :لوقت مالسلا اهيلع ةمطاف يتديس تعمس :لوقت سيمع تنب ءامسأ

 ؟نيملاعلا ءاسن ةديس اي كعزفأ اذاب :تلق «يشارف يف ينعزفأ مالسلا هيلع يلع يب

 ىلص يدلاو تربخأف ,ةعزف انأو تحبصأف ءاهثّدحيو هئّدحت ضرألا تعمس :تلاق

 بيطب يرشبأ ةمطاف اي :لاقو هسأر عفر مث ةليوط ةدجس دجسف هلآو هيلع هللا

 اهرابخأب هئّدحت نأ ضرألا هب رمأو .هقلخ رئاس ىلع كلعب لّضف هللا َّنإف ءلسنلا

 ("'.«اهبرغ ىلإ اهقرش نم اههجو ىلع يرجيامو

 ةمطاف بقانم ضعب نع نينمؤم لا ريمأ ثدحي يبنلا

 تيطعأ يلع اي» :(مالسلا هيلع) يلعل لاق ملسو (هلآو) هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يور

 ٌتيطعأو لثم ًارهص ٌتيطعأ :لاق ؟تيطعأ امو للا لوسر اي :لاقف « ,نهطعأ ( ًاثالث

 أ لا يلا اي كيللم اد هاهم لو ةمطاف كتجوز لثم
 يتنب لثم ةقيدص تيتوأو «للثم انأ توأ لو لثم ًارهص َتيتوأ :انأ الو دحأ نمتؤي مل

 57-52 مو كبلص نم نيسحلاو نسحلا تبتوأو «ةجوز اهلثم توأ مو

 )١( راونألا راحب "5: ١55.

 راونألا راحب (؟) 5١: 71/7.

 اثالث تيتو

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت يقم

 ةظاجك

 (”.(مكنم انأو ينم مكنكلو

 لاق ملسو - هلآو - هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ةوبنلا فرش يف ديعس وبأ ىورو

 تيتوأو .كلثم انأ تؤأ مو يلثم ًارهص تيتوأ :انأ الو دحأ نبمؤي م ًاثالث َتيتوأ" يعل

 مو ءكبلص نم نيسحلاو نسحلا تيتوأو «ةجوز اهلثم تؤأ مو .يتنبا لثم ةقيدص ةجوز

 "'.(مكنم انأو ينم مكنكلو ءامهلثم يبلص نم تؤأ

 نينمؤملاريمأل ةليضفو .ءارهزلاب ملت ةكعو

 ريخ ًايلع نينمؤملا ريمأ َّنأب فلح لجر نع ًاثيدح يلزتعملا ديدحلا يبأ نبا جرمخأ

 ثيدحلا قاس مث) ءامهنيب قيرفتلا اهوبأ دارأف ءًاثالث قلاط هتأرماف الإو ا

 :(هلوق ىلإ لصو نأ ىلإ

 ةمطافل لاق هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ ملعت ملأ «نينمؤملا ريمأ اي هللا كتدشن ...»

 - هاتبأ اي كعولا :تلاق ؟كتّلع ام «ةينب اي :اهل دئاع اهتيب يف اهدنع وهو مالسلا اهيلع

 ؟ًائيش نيهتشتأ :اهل لاقف - هلآو هيلع هللا لص يبنلا جئاوح ضعب يف ًابئاغ لع ناكو

 :هلآو هيلع هللا لص لاقف .بنع تقو سيلو .زيزع نأ ملعأ انأو ءًابنع يهتشأ معن :تلاق

 لع قرطف «ةلزنم كدنع يِنّمأ لضفأ عم هب انتثا ّمهللا :لاق مث .هب انئيبجي نأ ىلع رداق هللا َّنِإ

 ام :هلآو هيلع هللا لص يبنلا هل لاقف .هئادر فرط هيلع ىقلأ دق لتكم هعمو لخدو «بابلا

 نأب ينتررس امك مهللا «ربكأ هللا ربكأ هللا :لاقف ,ةمطافل هتسمتلا بنع :لاق ؟يلع اي اذه

 تلكأف «ةينب اي هللا مسا ىلع لَك :لاق مث ,يتينب ءافش هيف لعجاف «يتوعدب ًايلع تصصخ

 .119/9 :" يربطلا بحملل ةرضنلا ضايرلا (؟)



 د يفطلا

 (3”.ثيدحلا - «تأربو تلقتسا ىتح هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ امو

 اهسرع ةليل ءامسلا نم مالسلا اهيلع ةمطافل عاتملا لوزن ثيدح إي ةرظن

 نب نمحرلا دبع خيشلا نع ةياور قحلا قاقحإ حرش يف (هر) يشعرملا ديسلا جرخأ

 ,'"'”سلاجملا ةهزن يف (ه 885 ةنس ىفوتملا) يدادغبلا يعفاشلا يروفصلا مالسلا دبع

 ىلص يبنلا اهأسف ءاهسرع ةليل تكب - مالسلا اهيلع - ةمطاف َّنأ قئاقعلا يف تيأر :لاق

 ىلإ ترظن نكلو ءايندلا بحأ ال نأ ملعت» :هل تلاقف .ءكلذ نع ملسو هلآو هيلع هللا

 هيلع هللا لص يبنلا لاقف .«تئج ءيش يأب يلع يل لوقي نأ تيشخف «ةليللا هذه ين يرقف

 ةأرما تجّوزت كلذ دعب مث .«ًايضرم ًايضار لزي م ًايلع َّنِإف ,نامألا كل» :ملسو هلآو
 :نلق مث «نيبايث رخفأ نسبلف اهسرع ىلإ ءاسنلا تعدف «لاملا ةريثك تناكو دوهيلا نم

 اهتسبل الف «ةنجلا نم ةّلحب ليربج لزنف ءاهنوعدف .اهرقفو دمحم تنب ىلإ رظنن نأ ديرن
 اذه كل نيأ نم :ءاسنلا تلاقف «راونألا تعملف رازإلا تعفر نهنيب تسلجو ترزتاو

 نيأ نم :نلق .«ليربج نم» :تلاق ؟كيبأل نيأ نم :نلقف ««يبأ نم» :تلاقف ؟ةمطاف اي

 مق هلأ لويس ادم نآويسللا الإ هلإ هل نأ دوش: لعق ةبقلا هلا :تلاقت ؟ ]يربك

 ."”هريغ تجّوزت اّلِإو .هعم تّرمتسا اهجوز ملسأ

 نيقيرفلا ءاملع اهاور ةرئاكتم ثيداحأ عم هضراعت نع ًالضف ثيدحلا اذه :لوقأ

 ةكرتشملا (هتايح |مهيلع هللا مالس ةمطافو يلع هب أدب يذلا طيسبلا عاتملا ليصفتلاب تلوانت
3 

 نأ هقوف ديزم ال اب ائهربو «ةعانقلاو دهزلا يف ىلعألا لثملا هب ابرض يذلاو «ةكرابملا

 )١( ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جبن حرش 7١: 776.

 .ةرهاقلا عبط «777:7 (؟)

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضيت عقم

 فك

 تامزلسم نقوت قف كقازلا قافتإلاب الو :ةيداملا رؤمألاب ا ةفالع ال ةيعوزلا ةداضتلا

 يفرط نيب نواعتلاو كرتشملا مهافتلاو ةلدابتملا ةبحملا ىلع اهزئاكر موقت لب «ةيجوزلا تيب

 ديسلا هّون امك ةنسلا لهأ قرط نع اّلِإ دري ل روكذملا ثيدحلا َّنإف «ةكرابملا ةقالعلا هذه

 رضحت ال اهيلع هللا مالس نيملاعلا ءاسن ةديس َّنأ نع ًالضف ؛ثيدحلا ةيادب يف يشعرملا

 اهيل ةظاف نأ (هوههف هنن ازخآ ايلف قرح | فيواحلا تنور ةقوت !ةوبنلا قلاع

 ريقف لجر نم اهجّوز اهابأ َّنأ اهنرّيع شيرق ءاسن َّنَأ هل تكشو اهيبأ مامأ تكب مالسلا

 .تيضر ىتح مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ بقانم نع اهثّدحي هللا لوسر حارف !!هل لام ال

 اهيلع ةمطاف َّنأ ةملس ّمأ نع - ًابيرق هتياور يتأتسو - هريغو يجنكلا ظفاحلا ىور دقو

 نم لوأ َّنأل مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نم اهجاوزب ءاسنلا ىلع رختفت تناك مالّسلا

 باجحلا ةياعر

 كلذلو «نيئيش نيب لوحي يذلا ءيشلا وه ةغللا يف باجحلا) :لثمألا ريسفت يف ءاج

 ريالا تاجا نسبا ةقرلاو نلاعلاو ءاعمألا:نييدرحرملا ءاقعلا لغولطأ

 ءعضاوم ةدع يف رتاسلا وأ لئاحلا ىنعمب ةملكلا هذه ميركلا نآرقلا لمعتسا دقو

 َوُنِمْؤُي ال َنيِذَلا َنْيَبَو كني اًنَلَعَج :لوقت ثيح ءارسإلا ةروس نم (4) ةيآلاك

 14 باجل ارز وكاالا مازوم م قل نأ لونك هرم ناجي توتا
 اموال هلل لكما لا قبو: اكح اهرؤل ىروعلا رويت نق (1)81يألا قالو

 .4باَجِحِماَرَو نِمْوَأ
 ذنم ءاسنلا سابلب قلعتي يف (رتسلا) ةملك تلمعتسا دقف ءاهقفلا تاملك يف امأ 0



 د يفقلا

 .ههبشي ام وأ ريبعتلا اذه ةيمالسإلا تاياورلا يف ًاضيأ دروو ءاذه انموي ىلإو مايألا ميدق

 اذإو «رثكألا ىلع انرصع يف رهظ حالطصا ةأرملا سابل نأش يف (باجحلا) ةملك لامعتساو

 ."(ًادج ليلقف تاياورلاو خيراوتلا يف دجو

 بجي ملف «؟ءاسنلل ريخ ءيش ّيأ» :لاق ملسو - هلآو - هيلع هللا لص يبن َّنأ يور

 ىلص يبنلا لاقف ««نهوري الو لاجرلا نيري الأ» :- مالسلا اهيلع - ةمطاف تلاقف ءدحأ

 (7.(«ينم ةعضب ام :ملسو - هلآو - هيلع هللا

 دنع ناك هنأ .- مالسلا هيلع - يلع نع بيسملا نب ديعس نع هدانسإب رازبلا ىورو

 تعجر املف ءاوتكسف ؟«ةأرملل ريخ ءيش ّيأ» :لاقف ملسو - هلآو - هيلع ىلص هللا لوسر

 يبنلل كلذ ٌتركذف .«لاجرلا نهاري الأ» :تلاق ؟«ءاسنلل ريخ ءيش يأ :ةمطافل تلق

 لاق مث .«- مالسلا اهيلع - ينم ةعضب ةمطاف اَمِإ) :لاقف ملسو - هلآو - هيلع هللا لص

 ©9.دانسإلا اذه اَّلِإ - مالسلا هيلع - ىلع نع ًادانسإ هل ملعن ال ثيدحلا اذهو :رازبلا

 هيلع يلع نع ًادانسإ هل ملعي ال هّنأب لاقو هدانسإب رازبلا هاور يذلا ثيدحلا :لوقأ

 لدي امم ««انتكسف) ظفلب سيلو (اوتكسف) ظفلب درو دق هركذ يذلا دانسإلا ريغ مالسلا

 ّنأو «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نود هللا لوسر باحصأ مه لاؤسلاب بطاخملا َّنأ ىلع

 نم اهّبر) مالسلا اهيلع ةمطاف هتجوزل لاؤسلا كلذ ركذ دق مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 ةعضب ةمطاف اّثإ) :لاقف هللا لوسرل اهباوج لقن ِهَّنِإ مث «.«لضفلا نايبو رابتخالا باب
 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ملع مدع ىلع لدي ام ةروكذملا هتغيصب ثيدحلا يف سيلو .«ينم

 .باوجلاب - هللا لوسر ملع باب وهو -

 )١( مراكم رصان خيشلل لثمألا ريسفت 11: 770.

 يركسعلا لاله يبأل لاثمألا ةرهمج (؟) 7: ١5٠ .

 )( .ىفطصملا زكرم ط (مالسلا اهيلع ةمطاف ملع يف درو ام ضعب) نع اّلقن 2159 :7 رازبلل راخزلا رحبلا

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠

0 



 تصمت سقي ريك رش مست - مضيت جكإم

 فقتل

 توما دعب باجحلا ةياعر
 نأ 1 0 30

 تنب ءاسأل تلاق مالسلا اهيلع ةمطاف نأ رفعج يبأ َّمأ نع يربطلا بحملا جرخأ

 بوثلا ةأرملا ىلع حرطُي هّنِإ ءءاسنلاب عنصي ام تحبقتسا دق ٌّنِإ ءامسأ اي) :سيمع

 تحذف 1 ؟ةقيخلا ىهرأب عبار ايف كايرأ الآ هنا لويمر ةنباناب ةناسأ كتلاقن «ةاهفضيق

 ال هلمجأو اذه نسحأ ام» :ةمطاف تلاقف ءًابوث اهيلع تحرط مث اهتنحف ةبطر دئارجب

 الف .(دحأ لع لخدي الو ىلعو تنأ ىنيلسغاف تم انأ اذإف !لجرلا نم ةأرملا هب فرعت

 (و) ركب يبأ ىلإ (ةشئاع) تكشف !ىلخدت ال :ءامسأ تلاقف لخدت ةشئاع تءاج تيفوت

 دقو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب نيبو اننيب لوحت ةيمعثخلا هذه ْنِإ :تلاق

 كلمح ام ءامسأ اي :لاقف بابلا ىلع فقوف ركب وبأ ءاجف ءسورعلا جدوه لثم امل تلعج

 ىلص هللا لوسر تنب ىلع نلخدي ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا جاوزأ تعنم نأ ىلع

 .دحأ اهيلع لخدي ال نأ ينترمأ :تلاقف ؟سورعلا لثم امل تلعجو ملسو هلآو هيلع هللا

 ام يعنصا :ركب وبأ لاق .اهل كلذ عنصأ نأ ينترمأف «ةيح يهو ٌتعنص يذلا اذه اهتيرأو

 .")|رصتخم هانعم يبالودلا جرخو رمع وبأ هجرخ .ءامسأو يلع اهلسغو فرصنا مث !كترمأ

 مالسلا اهيلع ةمطاف تضرم :لاق سابع نبا نع ةمغلا فشك يف ٍلبرألا جرخأو

 ريرس ىلع ينيلمحت الف ؟تغلب ام ىلإ نيرت الأ» :سيمع تنب ءاسأل تلاقف ًاديدش ًاضرم

 .هينيرأف :تلاق «ةشبحلاب عنصي تيأر |ى ًاشعن عنصأ نكلو ؛يرمعل ءال :تلاقف ؛«رهاظ

 لوأ وهو «ًاشعن ريرسلا ىلع تلعج مث ,قاوسألا نم تعطقف ةبطر دئارج ىلإ تلسرأف

 ."7هليل اهانفدف اهانلمح مث ءذئموي الإ ةمسبتم اهتيأر امو ٌثمسبتف ءشعنلا ناك ام

 )١( ص :يربطلا هللا دبع نب دمحأ - ىبقعلا رئاخذ 57.

 لماعلا رحلا - (تيبلا لآ .ط) ةعيشلا لئاسو ؛١:7١ ةمغلا فشك (؟) 7: 57٠ -771.



 د ففنا

 عنصي ام تحبقتسا دق نإ اهلا :تلاق مالسلا اهيلع ةمطاف نأ سيمع تنب ءامسأ نعو

 عنصأ انأ هللا لوسر تنب اي :تلقف ««ىأر نمل اهفصيف بوثلا ةأرملا ىلع حرطُي ِهَّنِإ ءءاسنلاب

 تحرط مث اهتسبحف «ةبطر ةديرجب توعدف» :تلاق «ةشبحلا ضرأب هتيأر يهل

 ثم اذإف ءلجرلا نم ةأرملا هب فرعُت ال .هلمجأو اذه نسحأ ام» :ةمطاف تلاقف بوث اهيلع

 ."”ءامسأو يلع اهلسغ مالسلا اهيلع تتام |ملف - لاق نأ ىلإ - «تنأ ينيلسغاف

 ؟باجحلا اذامل

 :(! ؟باجحلا اذامل) ناونع تحت ماعلا ىضترم رفعج ديسلا لاق

 نأو ؛نوكلا رمعي نأ ناسنإلا اذهل دارأ دق هناحبس هللا َّنأ :حضاولا نم َّنإف ..دعبو)

 هل ظفحي ام ةيكولسلا طباوضلاو ماكحألا نم هل مسر دقو «هلاك ىلإ هيف ام لكب هلصوي

 ..اذه هفده ىلإ لوصولا نم هنّكميو «هنيوكت ةعيبط عم مجسنيو .هاجتالا اذه يف هتريسم

 نم ةجرد هل نوكيو .هعم ىطاعتي وأ هب طيحي نم لك ةمالسو هتمالس نامض هب نوكيو

 .هيف ريثأتلا وأ «هب رثأتلا

 ثيح نم ةيهلإلا ةيانعلا هذه نم ظح ةيعمتجملا وأ ةيرسألا ناسنإلا ةايحل ناك دقو

 ريثأت اهل يتلا .هتالاحو هصئاصخو هتيصخش تانوكم ةغايصو ةعانص يف اهماهسإ

 «ةنفاكلا ئوقلل رفحملا هدهعحب ف ةرثؤملاو ةلغافلا هتاذازإ رولبثو «ةتاودق ءونكت ف قيم

 .كاذ وأ هاجتالا اذه يف حبصيل «راسملا رييغت يف مهسي يذلاو

 ةرسألا لخاد يف ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا عضخت نأ ةيهلإلا ةمكحلا تضتقا اكو

 حصي ال ةيعرش ماكحأو تامازتلاو «ةيقالخأو ةيناسنإ ريياعمو طباوضل اهجراخ يفو

 )١( ٍلماعلا رحلا - (تيبلا لآ .ط) ةعيشلا لئاسو ": ١ 717.

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مصر - مضيت مقص

 فلنا

 ساسألا يه ئدابملاو ميقلاو ءفافعلاو رهطلا نوكي نأ ًاضيأ تضتتقا امَّئإَف ؛اهزواجت

 «بيبستلا ةرئاد قاطن يف نيوكتلا اهاضتقا ةقيقح ىلإ هلك كلذ زكترا دقو .هلك كلذل

 يزيرغلا باذجنالل ئبهت يتلا ءارغإلا تابجومو ئشانمو «لامجلا تاحاسم َّنأ يهو

 ةرورض هضرفت ام وه كلذ َّنَأل ءلجرلا ىدل هيلع يه امم عسوأو رفوأ «ةأرملا ىدل

 ةفعلا ةطباض قاطن يف يزيرغلا باذجنالا قيقحت يف اهفئاظوب تاحاسملا هذه موقت نأ

 .مازتلالاو رهطلاو

 «لئاضفلاو ئدابملاو ميقلا ىلع ةيبرتلا كلذكو ؛تاهيجوتلاو تاعيرشتلا تءاج مث

 نمض يزئارغلا بذجلا عقاومو ةيلاىلا تاحاسملا ءاقبإ ىلع دعاستل «لئاذرلا ضفرو

 «ةميلسو ةحيحص ةروصب ةايحلا ءانب يف اهتامهمب مايقلا نم نكمتت يكل «ةرطيسلا ةرئاد

 .همتأو هجو لضفأ ىلعو

 داعبإب ىنعت اََّنأل ؛ةيلومشلاو «ةقدلا ىهتنم يف تاعيرشتلا هذه يتأت نأ دب ال ناك

 ىلع ىتح «ةيزئارغلا ءاوجألا نع - ةيعرشلا ةحابإلا ةرئاد جراخ اماد ام - نيسنجلا الك

 يتلا ةراثإلا تاجرد نم ةجرد ةيأ ةلازإو «ةميلس ريغ ةقالع ةيأل ليختلاو مهولا ىوتسم

 .سدقملا عراشلا ةيحان نم ةضورفملا طباوضلاو تامازتلالل عضخت ال

 ءاهسلجم ىلإ ىمعألا لوخدب ىضرت ال (مالسلا اهيلع) ءارهزلا ةمطاف َّنأ :دجن انه نم

 عضوملا يف سلجي نأ لجرلل هرك دق ميكحلا عراشلا َّنأ اك ..حيرلا مشي هّنألو ءهارت اهمأل

 ,عراشلا هيلإ يمري اب فيرعتلل يفكي هتاذ دحب اذهو «دربي نأ لبق ةأرملا هنع موقت يذلا

 دقو .لجرلا رظن نع اهدسج يف ءارغإلاو لالا تاحاسم رتس ةأرملا لع ضرف نيح

 (7.(قايسلا اذه يف ًاضيأ هجولا ةيطغت ءاج

 )١( يلماعلا ىضترم رفعج مظعألا يبنلا ةريس نم حيحصلا 15: 19/7.



 هللا

 باجحلل قمعألا ىنعملاو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف نأ ءبلاط يبأ نب يلع نع يلزاغملا نبا جرخأ

 يبنلا لاقف .«حيرلا مشي وهو ءهارأ انأف يناري نكي مل نإ «هللا لوسر اي» :تلاقف ؟«كاري

 ."7(ينم ةعضب كنأ دهشأ» :هلآو هيلع هللا لص

 ةمايقلا موي راصبألا نع رتتست مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف

 ىمعألا نع تبجتحاو ءايندلا يف قئالخلا راصبأ نع ةموصعملا ءارهزلا تبجتحا

 تصوأ نأب ةافوتم يهو راصبألا نع تبجتحاو ءاهتحئار مشي نأ وأ هارت نأ ةيشخ

 قئالخلا راصبأ نع اهبجح نأب ابر اهأفاكف ءامهندب ىفْحُم ٌصاخ توبات امل لمعُي نأ

 .ةمايقلا موي

 لاق :لاق ءيراصنألا بويأ يبأ نع «ةتابن نب غبصألا نع يفنحلا يدنرزلا جرخأ

 نم ىدان مث ءدحاو ديعص يف نيرخآلاو نيلوألا هللا عمج ةمايقلا موي ناك اذإ» :هللا لوسر

 َنِإف .مكراصبأ اوصغو مكسوؤر اوسكن) :لوقي هلالج لج ليلجلا ْنِإ :شرعلا نوطب
 ."”((طارصلا ىلع ّرمت نأ ديرت دمحم تنب ةمطاف هذه

 هيلع بلاط يبأ نب ّلع لاق :لاق مالسلا هيلع نيسحلا نب ّلع نع ءيرهزلا نع يور

 :ةمطافل مالسلا

 دنع ينيبلطأ :يل لاق ,معن :تلاق ؟ةمايقلا موي هنيقلت نيأ ِتلأس ايف كابأ تلأس»

 )١( ص :يلزاغملا نبال بلاط يبأ نب يلع بقانم ١/” / ح 17/8 .

 .187ص :نيطمسلا ررد مظن (؟)

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت جكإم

 فهانك

 هب لظتسي نلو «يِبر شرعب ًالظتسم ًاذإ ينيدجت :لاق ؟انهيه كدجأ مل نإ :تلق ءضوحلا
 تلقف هةّينب اي معن :لاقف ؟ةارع ةمايقلا موي ايندلا لهأ ةبأ اي :تلقف :ةمطاف تلاق ءيريغ

 ةمطاف تلاق ,دحأ ىلإ دحأ هيف تفتلي ال هْنأو «ةنايرع تنأو ,معن :لاق ؟ةنايرع انأو :هل

 :يل لاق ىّتح ثجرخ مف ءلجو رع هللا نم ذئموي هاتأوساو :هل تلقف :(مالسلا اهيلع)

 اهملعأو مالسلا ةمطاف أرقا دّمحم اي :يللاقف مالسلا هيلع نيمألا حورلا ليئربج ٌلع طبه

 ةمايقلا موي اهوسكي نأ اهدعو دقف ءاهنم هللا ىحتساف ىلاعتو كرابت هللا نم تيحتسا ام

 دق :تلاقف ؟كّمع نبا نع هيتلأس ًالهف :اه تلقف :مالسلا هيلع يلع لاق رون نم نتيَّلُخ

 ©).«ةمايقلا موي هيرعي نأ نم لجو ّرع هللا ىلع مركأ ًايلع َّنِإ :لاقف ءتلعف

 ءاسنلل ةّنس مالسلا اهيلع ءارهزلا سبالم

 اهصئاصخ رابتعاب ةرات مالسلا اهيلع ءارهزلا عم هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لماعت

 يهو ءءاسنلا هارت ام ىرت ال يتلا ةرهاطلا يهو .هنم ةعضب يهف ءاهدحو اهب زاتمت يتلا

 اهنرازتمار فوع اهني ل فاقت (ويطت اهروطو طرا ايدل بهذأ يتلا ةرّهطملا

 .اهجبن مازتلاو اهب ءادتقالا ٌنهيلع بجي يتلا ٌنهمتودقو ٌنمتدّيس يهف ءءاسنلا سنج لثمت

 ثيحب رازإلا ءادترا ةرهاطلا هتنبا يبنلا ميلعت يف ريخألا لماعتلا اذه نم جذامن ىلع رثعنو

 ىلع نكي مل اذإ ةءابعلاب راتتسالا ةيفيك اهايإ هميلعت يفو «ةلماك ةروصب نيمدقلا يطغي

 .اهريغ ةأرملا

 ةمطاف رّزَأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنَأ نسحلا نع هدانسإب يناعنصلا قازرلا دبع ىور

 ."”(نهويذ يف ءاسنلل ةّنس هذه :لاق مث .اذكه» :لاق مث ءًاربش هاخرأف

 )١( بوشآ رهش نبال بلاط يبأ لآ بقانم ": 817 7.

 فنصمل ا(  87:1١حر 19986.



 فقل

 لويذ» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق ةملس ّمَأ نع هدنسم يف دمحأ جرخأو

 27.«هيلع ندزت ال ءعارذف» :لاق !هللا لوسر اي َنهمادقأ ودبت ًاذإ :تلق ؛«ريش ءاسنلا

 داع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنَأ نيصح نب نارمع نع يفنحلا يدنرزلا جرخأ

 ًاعجو ينديزيل هَّنإو .ةعجول ّنإ) :تلاق ؟(كنيدجت فيك ةينب اي» :لاقف ءاهل عجو يف ةمطاف
 اين فلاقف لاف ؟«تيلاعلا ءاش ةديعس فنا نيضرعامأ1 :لاقف .(هلكآ ماعط يل سيل نأ

 امأ ؛كملاع ءاسن ةديس تنأو اهملاع ءاسن ةديس كلت» :لاق ؟«نارمع تنب ميرم نيأف .ةبأ

 لاقف .«ةءابع الإ لع ام هللاو» :تلاقف .«ةرخآلا يف ًاديسو ايندلا يف ًاديس كتجّوز دقو

 ىلع ام هللاو» :تلاقارتتست فيك اهمّلعي اذك اهب يعنصا» :امل هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ."”(اهب يرمتخا» :لاقف(هيلع تناك ةءالم قلخ ذخآف» :لاق .«رامخ يسأر

 تيبلا طيحم 2 لجرلاو ةأرملل ةنيزلا

 هنأ تحس ةعيرشلا يف ةّيهنملا رومألا نم لاجرلاب ءاسلا هتفتو ءاسلاب لاجرلا:هتشت
 ول ىتح «ةدالق اهقنع يف قّلعت نأ ولو «ةنيزلا نم اهسفن لّطعت ال نأ ةأرملا ىلع َّنأ درو
 هيلع رقابلا مامإلا نع ٍلماعلا رحلا جرخأ دقو .اهلاثمأ يف لاجرلا عمطي ال ةّئنسم تناك

 :لاق «مالسلا

 عدت نأ يغبني الو ؛ةدالق اهقنع يف قّلعت نأ ولو ءاهسفن لّطعت نأ ةأرملل يغبني ال»

 مامإلا نع يورو ."”(ةّنسم تناك نإو ءانحلاب ًاحسم اهحسمت نأ ولو ءباضخلا نم اهدي

 لعبلا تاذ باضخلاب ءاسنلا هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر رمأ» َِّنأ مالسلا هيلع قداصلا

 )١( لامعلا زنك 4197: دمحأ دنسم ١18:  3780ح/ 5837 417.

 -18٠0. 7/9١ص :نيطمسلا ررد مظن (0)

 1:١9 ١١8. ةعيشلا لئاسو ("*)

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - |مظك# جكإم

 فضا

 دي اهدي هبشت الف «لعبلا تاذ ريغ امأو اهجوزل نيزتف لعبلا تاذ امأ ؛لعبلا تاذ ريغو

 تلخد :لاق يفعجلا ريشق نب هللا دبع نب ةورع نع ديفملا خيشلا ىور دقو ."”(لاجرلا

 يفو «زرخ اهقنع يفو «ةريبك زوجع يهو مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع تنب ةمطاف ىلع

 ."7ثيدحلا - «لاجرلاب نهبشتي نأ ءاسنلل هركُي» :تلاقف «(ناراوس يأ) ناتكسم اهدي

 ةأرما هيلع تلخد هَّنأ مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع يناكلا يف ينيلكلا ىور دقو

 :لاق ءجّوزتأ ال :تلاق ؟(كدنع لتبتلا امو» :لاقف «ةلّثبتم ةأرما نإ هللا كحلصأ :تلاقف

 ةمطاف تناكل ًالضف كلذ ناك ولف يفرصنا» :لاقف ءلضفلا كلذب سمتلأ :تلاق ؟(مو»

 "7.«لضفلا ىلإ اهقبسي دحأ سيل نإ .كنم هب ّقحأ مالسلا اهيلع

 ام هل لذبتو تيبلا يف اهجوزل نّيزتت يتلا ةجوزلا هلآو هيلع هللا لص يبنلا حدتما دقو

 :لاق هللا دبع نب رباج نع ينيلكلا ىور .ءاسنلا رايخ نم ةأرملا هذه لثم دعو ءاهنم ديري

 ةزيزعلا «ةفيفعلا دودولا دولولا مكئاسن ريخ َّنإ) :لاقف هلآو هيلع هللا لص يبنلا دنع اًنك

 هلوق عمست يتلا .هريغ ىلع ناصحلا ءاهجوز عم ةجّربتملا ءاهلعب عم ةليلذلا ءاهلهأ يف

 (؟!.(لجرلا لذبتك لذبت لو ءاهنم ديري ام هل تلذب اهب الخ اذإو .هرمأ عيطتو

 لوسر ىلع نميلا نم مدق مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ َّنأ يفاكلا يف ينيلكلا ىور دقو

 نم) تّلحأ دق يهو اهيلع هللا مالس ةمطاف ىلع لخدف «ةكمب وهو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 تلاقف ؟ةمطاف اي اذه ام١ :لاقف «ةغوبصم ًابايث اهيلع دجوو ةبيط ًاحير دجوف (اهمارحإ
 هللا ىلص هللا لوسر ىلإ مالسلا هيلع يلع جرخف «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اذهب انرمأ

 .5حر/ 7 بابلا/ «ةعيشلا لئاسو )١(

 .45 ص ءرشع يداحلا سلجملا :ديفملا يلامأ (؟)

 .”ح/ كيا :6 يفاكلا (9)

 .١ح "7 4 :0 يفاكلا (5)

 ا



 د يفطلا

 ؟ةغوبصم بايث اهيلعو تّلحأ دق ةمطاف تيأر نإ هللا لوسر اي :لاقف ءًايتفتسم هلآو هيلع

 27.ثيدحلا - «كلذب سانلا ترمأ انأ :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف

 هتجوزل جوزلا ةنيز كلذكو ءاهجوزل ةجوزلا ةنيز عوضوم َّنَأ هيف كش ال امم :لوقأ

 كلذلو ءامههضعبل نيجوزلا ةبحم يف ديزتو «ةيجوزلا ةايح لا ماود يعدتست يتلا وشال نم

 ريغ نم عوزلا نخل ةئيرلا انآ ةاهجور تين يف اهتيقن:لططم أل نأ هآرملل تسلا نم نإف

 طيحم يف ةئيسلا هراثآ كرتي رمأ وهو «ءارغلا ةعيرشلا يف تاّيهنملا دشأ نم وهف مراحملا

 تبجتحا ءارهزلا َّنأ اهيف ءاج ةياور انلقن دقو.هرسأب يمالسإلا عمتجملا ىلعو ةلئاعلا

 ةحئار مشي ىمعألا ّنأب اهيبأل كلذ تاّلعوءاهيلع لوخدلا يف نذأتسا ىمعأ لجر نم

 بحت ةأرمل َّنأ هيف كش ال امت ذإ ءًاضيأ لجرلا ىلع ةنيزلا ةياعر عوضوم بحسنيو .رطعلا

 ةدايزل ىعدأو اهتبحمل بلجأ كلذف «ةليمج سبالمو ةنسح ةروص يف اهجوز ىرت نأ

 .ةقيقحلا هذه نايب مالسلا هيلع اضرلا مامإلا نع ةلبقملا ةياورلا ينو .اهتفع

 :لاق «مهجلا نب نسحلا نع هدانسإب يفاكلا يف ينيلكلا ىور

 :لاقف !؟تبضتخا !كادف تلعج :تلقف ءبضتخا مالسلا هيلع نسحلا ابأ تيأر

 مث .ةّيهتلا نهجاوزأ كرتب ةّفعلا ءاسنلا كرت دقلو ءءاسنلا ةّفع يف ديزي ام ةّيهتلا َّنِإ معن»

 .كاذ وهف» :لاق .ال :تلق ؟(ةّيبت ريغ ىلع تنك اذإ هيلع كارت ام ىلع اهارت نأ ك ٌرسيأ :لاق

 .")(ةقورطلا ةرثكو رعشلا قلحو ببطتلاو فظنتلا ءايبنألا قالخأ نم :لاق مث

 .ةح/ 7 35356: يفاكلا )١(

 .181" 1:١5 ةعيشلا لئاسو ؛071/ :4 يفاكلا )١(

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت مقص

6 )6 

 ةيجوزلا تيب 2ك دئاسلا مهافتلا

 يذلا تيبلا نكي ملو «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف مالسلا اهيلع ةمطاف تشاع

 رمهنملا رطملا للب امهيقيو ءأفيص ةبهاللا سمشلا ةعشأ نم امهّنكي فقس ةباثمبألإ (هّمضي

 ناويإلا ةرارح ّنكل ءسانلا بلغأ تويب ةداعلا يف هب محدزت ام ىلإ رقتفي |امهتيب ناكو «ءاتش

 اهيف ركذُيو عفرُت نأ ىلاعت هللا نذأ يتلا تويبلا لضفأ نم وهف «ىلاعت هللا ةيانعب ًاينغ ناك

 نكي ملو.اهينكاس ٌّبحو اهسيدقتب ضبنت بولقلا كفنت ال يتلا تويبلا نم وهو «هّمسا

 حّشوملا طيسبلا مههتشيعم زارط ارّيغي مل اذلو «لاملاو ةورثلل الاب نايقلي تيبلا اذه انكاس

 ةعيضلا كلتب رثأتستف ةطلسلا دي ٌدتمت نأ لبق (كدف) تادئاع |مههيلع تلاثنا نيح ةعانقلاب

 ,ايفع اقدخأتو

 :ليوط ثيدح يف ِمالّسلا اهيلع ةمطاف جاوز ةصق يف سابع نبا لاق

 :تلقف .يلع اي :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يب حاص مث ...» :مالّسلا هيلع يلع لاق

 مالّسلا اهيلع ةمطاف َّنإف ءاهب قفراو كتجوزب فطلا ؛كتيب لخدا :لاق .هللا لوسر اي كيبل

 .«(مكيلع هفلختسأو هللا مكعدوتسأ ءاهّرسي ام ينّرسيو ءاهملؤي ام ىنملؤي ءىنم ةعضب

 زع هللا اهضبق ىتح رمأ ىلع اهتهركأ الو اهتبضغأ ام هللا وف» :مالّسلا هيلع يلع لاق سد ىا#» 2 / 5 / 7 50 0 5 9 3 4.

 ."”دهاشلا عضوم هنم انعطتقا دقو هلوطب ثيدحلا -«نازحألاو

 )١( حر/ "7 ص :يمزراوخلل بقانملا ؛ةمغلا فشك نع "7 ح/ 177 :5” راونألا راحب 555.



 فشلا

 ايندلا ال ةرخآةلا رومأل رخفلا

 هاجلاو دالوألاو لاومألاب رثاكتلا مهالأ دقف «ةينافلا ايندلا ماطحب ضعبلا رختفي

 يتلا هبهاومو ىلاعت هللا معني - نورخفي نيح- نورخفي ىلاعت هللا ءايلوأ ّنكل ,ناطلسلاو

 ردع فاك ةةاشلا هيلع ءارمزلا نأ ليما نيمقللا ها انل مله مير داع كحركا

 هاقتراف ًاربتم ةئدملا يف بصن نيخ ليئريج هللا يحو نيمأ وه اهيلع بطخ نم لّوأ نأ

 نم ةكئالملا ىلع رثن كلذ نم ىهتنا اًلف «ةمطافو يلع :نيرونلا جاوز ةبطخ بطخف

 هقلخ ريخ اهجّوز ىلاعت هللاَّنأب مالسلا اهيلع ةمطاف رختفت .اهللحو نانجلا رجش ّلح
 هيدفي هشارف يف تابو هرصنو هب نمآ نم لّوأو «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيبأ دعب

 .نيملاعلا ءاسن ةديس نم هجاوزب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ راختفا ًابيرق يتأيسو .هحورب

 «ةدعر سرعلا ةحيبص مالّسلا اهيلع ةمطاف باصأ :لاق هللا دبع نع :ةمقلع نع

 .نيحلاصلا نمل ةرخآلا يف هّنإو ايندلا يف ًاديس كتجّوز» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا امل لاقف

 اهرمأو ءاللحو ًايلح تلمحف نانجلا رجش هللا رمأ يلعب ككلمأ نأ تدرأ امل ٌّنِإ .ةمطاف اي

 هب رختفا نسحأ وأ هبحاص هنم ذخأ ام رثكأ ًائيش ذئموي هنم ذخأ نمف .ةكئالملا ىلع هترثنف

 .«ةمايقلا موي هبحاص ىلع

 نم لوأ َّنَأل ءاسنلا ىلع رختفت مالّسلا اهيلع ةمطاف تناك دقلف :ةملس ّمَأ تلاق

 .""ليئربج اهيلع بطخ

 ىلإ مالّسلا اهيلع ةمطافب هّجوي نأ هلآو هيلع هللا ّلص يبنلا دارأ امل :دوعسم نبا لاق

 ل نإ «نعزجت ال «ةينب اي) :هلآو هيلع هللا لص يبنلا امل لاقف «ةدعر اهتذخأ مالّسلا هيلع يلع

 .بلاطلا ةيافك نع «7” 517:١ ةمغلا فشك )١(

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - |مظك# مقص
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 يلع نم كجّوزأ نأ ينرمأ امل لجو زع هللا ْنِإ .هنم كجّوزأ نأ ينرمأ هللا ْنِإ ءيلع نم كجّوزأ
 رمأ مث ؛للحلاو يلح ا لمحت نأ نانجلا رجش رمأ مث «ةنجلا يف ًافوفص اوًفطصي نأ ةكئالملا رمأ

 رثن غرف نأ ملف .بطتخاف ليئربج هيلع دعص مث ءًاربنم ةنحلا يف بصنف مالّسلا هيلع ليئربج

 .""”(ةمايقلا موي ىلإ هب رختفا هبحاص نم رثكأ وأ نسحأ ذخأ نمف ؛كلذ نم مهيلع

 جّوزت امل :لاق «ةمقلع نع هدانسإب هباتك يف هيودرم نبا نع بوشآ رهش نبا جرخأ

 ."”ةكئالملا ىلع ةنجلا راهث رثانت ةمطاف ٌّلع

 ع نسيع

 هيلع هللا لص يبنلا نع ليوط ربخ يف نميأ ّمأ ىلإ هدانسإب قازرلا دبع نع جرخأو

 نع ملكتملا ليئربج ناكف .ةمطافو يلع حاكن ءامسلا يف ليئاكيمو ليئربج دقعو» :هلآو

 ."”(ينع ٌدارلا ليئاكيمو «يلع

 يبأ نب يلع لبقأ ذإ هلآو هيلع هللا لص يبنلا دنع ًاسولج انك :لاق ءكلام نب سنأ نع

 :لاقف «هيدي نيب هسلجأ ىتح هلآو هيلع هللا لص ىبنلا هاعدف .سلجملا ءارو دعقف بلاط

 .«(لاصخ عبرأب هللا كم ركأ .ىلع اي)»

 كادف» :لاقو بارتلا يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يدي نيب مالّسلا هيلع يلع اثجف
 4 0 7 ١

 زع هللا نإ ءيلع اي» :لاقف ؟«لضف ديسلا ىلع دبعلل نوكي لهف هللا لوسر اي يّمأو يبأ

 .(رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيعال اهب همركأ ًادبع مركأ اذإ لجو

 ةيلع هللا لض هللا لوسر لاقف :اهفرعتل انل اهني «هللا لوس اي ةاملق :سنأ لاق
 و و 3 5

 نيدلو هقزرو «قزرأ ملو يلثم هقزرو «قزرأ ملو ةمطاف لثم ةجوز هقزر هللا نإ» :هلاو

 .يناسغلا قيرط نع 7” ١ ص :ىبقعلا رئاخذ ؛"85 ح/ 6١ :7 نيطمسلا دئارف )١(

 )١( بوشآ رهش نبال بلاط يبأ لآ بقانم 7: 175 .

 755:7 بوشآ رهش نبال بقانملا )



 دفا
 و

 ناكو هشرع قوف نم ةمطاف لجو زع هللا هجّوزو «قزرأ ملو نيسحلاو نسحلا لثم
 و

 ."”(قزرأ ملو ليئربج اهبطاخ

 نومعزت متنأ ءبلاط يبأ نب يلع اذه «سانلا اهيأ» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق
 عّقوتأ كلذ لك ؛بجأ ملف شيرق فارشأ ّيإ اهبطخ دقلو «ةمطاف يتنبا هتجّوز انأ ين 6 5 0 7 5 5 ع 7 7 7 0 7

 :لاقف ناضمر رهش نم نيرشعو عبرأ ةليل مالّسلا هيلع ليئربج ينءاج ىتح ءامسلا نم ربخلا

 هل لاقي داو ين نييبوركلاو نييناحورلا عمج دقو «مالسلا كيلع أرقي ىلعألا ىلعلا دمحم اي

 روحلا رمأو «هترثن مث توقايلاو ردلاو للحلاو يلحلا تلمحف «ىبوط ةرجش تحت «حيفألا»

 ."”«ةمطاف راثن اذه :نلقيو ةمايقلا موي ىلإ هنيداهتي نهف ؛نطقلف نعمتجاف نيعلا

 :تلق :مالّسلا اهيلع ةمطاف جاوز يف هذج نع ثيدح ركذ دعب يزوجلا نبا طبس لاق

 رمأ دقو :«مالّسلا اهيلع ةمطاف لئاضف يف بختتملا» باتك يف جرفلا وبأ يدج ركذ دقو

 .ةكئالملا ىلع هترثنف ًاّيلحو ًاللح تلمحف اهسرع ةليل نانجلا ىلاعت هللا

 .شبك دلج اهشارف نوكي نمل يلح لاو للحلا نوكي !ًابجع اي :اذه بيقع يّدج لاق مث

 ."7ىلحي نأ نم لجأ كلملا بكرم ءآلك :لاق مث !؟ةلح اهنم اهل تلح اله

 تيبلا 24 لمعلا ميسقفت

 نينمؤملا ٌريمأ هلخدأ يذلا رورسلا مظعأ امو !مالسلا اهيلع ءارهزلا ةحرف مظعأ ام

 !تيبلا جراخ لمع نم ناك ام ال نمض نيح مالسلا اهيلع ءارهزلا هتجوز بلق ىلع

 .يلصوملل ةليسولا نع «؛5 قحلا قاقحإ تاقحلم )١(

 ./4 بابلا/ ٠ ٠ ص :يجنكلل بلاطلا ةيافك ()

 7١9. ص :صاونخلا ةركذت (9)

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت جكإم

 .وكشت وأ رّمذتت نأ نود تيبلا لمعب هل تلفكتو «ماعطلاب اهل يتأيو بطحلا اهل لقني نأو

 اهرورس ردق تيبلا لامعأ يف اهنيعُي ناك اهجوز نأل رورسلاب هللا لوسر ةناحير رعشت ملو

 .مالسلا اهيلع ءارهزلا فصو ٌدح ىلع لاجرلا باقر لّمحت بّلطنت يتلا لامعألاب هلمكتب

 يقتسيو بطتحي مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ناك» :لاق «مالّسلا هيلع هللا دبع بأ نع

 .""(زبختو نجعتو نحطت مالّسلا اهيلع ةمطاف تناكو ءسنكيو

 هيلع يلع اف نمضو .تبيبلا مقو زبخلاو نيجعلا ؛تيبلا لمع مالّسلا هيلع لعل تنمض

 .«ماعطلاب ءيجي نأو بطحلا لقن ؛بابلا فلخ ناك ام مالّسلا

 ناك ام كقح مّظع يذلاو :تلاق ؟ءيش كدنع له ,ةمطافاي :ًامويامللاقف»

 لص هللا لوسر ناك :تلاق ؟ينتربخأ الفأ :لاق .هب كيرقن ءيش مايأ ةثالث ذنم اندنع

 ءىنب كءانج نإ اعيش كمه نبا لأست ال :لاقف .ًائيش كلأسأ نأ يناهن هلآو هيلع هللا
4 

 ."(هيلأست الف الإو .()وفع

 ىلإ مالّسلا امهيلع ةمطافو يلع ىضاقت» :لاق «مالّسلا امهيلع هيبأ نع «هللا دبع يبأ نع

 نود ام ةمدخب مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع ىضقف .ةمدخلا يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 :لاق .هفلخ اهب مالّسلا هيلع يلع ىلع ىضقو .بابلا

 لوسر يئافكإب هللا الإ رورسلا نم ينلخاد ام ملعي الف :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقف

 .©27(لاجرلا باقر لّمحت هلآو هيلع هللا لص هللا

 )١( يشايعلا ريسفت ١0١:١ ح/ 4١.

 )( راونألا راحب 57:  8١ح/ ١.



 دفا

 تيبلا لامعأ 4 مالسلا امهيلع ءارهزلا دعاسي نينمؤملا ريمأ

 اذإو «ةنامرهقب تسيلو ةناحير يه - هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهفصي امك - ةأرملا

 لجرلا نيعُي ال نأ ينعي ال كلذف «ةأرملاو لجرلا نيب لامعألا مسق دق هللا لوسر ناك

 فنأي مل نَم١ف .اهيلع لامعألا مكارت دهاش اذإ وأ ءاهتناعإل ةصرفلا هل تحنس اذإ هتجوز

 هيلع هللا لص قّدصملا قداصلا مالك ٌدح ىلع «باسح ريغب ةنجلا لخد لايعلا ةمدخ نم

 ديزيو ءنيعلا روح روهمو ءبرلا بضغ ئفطيو .رئابكلل ةرافك لايعلا ةمدخ» ّنِإو هلآو

 قيّدص اّلإ لايعلا مدخي ال٠ َِّنألو هلآو هيلع هللا لص لوقي امك «تاجردلاو تانسحلا يف

 .هلآو هيلع هللا لص دهشي اك «ةرخآلاو ايندلا ريخ هب هللا ديري لجر وأ ديهش وأ
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع لخد» :لاق مالسلا هيلع يلع نع :رابخألا عماج

 :تلق «نسحلا ابأ اي :لاق ء.سدعلا يقنأ انأو ءردقلا دنع ةسلاج مالسلا اهيلع ةمطافو

 اهعيوو هتآرما نعي لج ماما وروما امال لوقا اهو نينا لاق لا وتو اياك

 باوثلا نم هللا هاطعأو ءاهليل مايقو اهراهن مايص ةنس ةدابع هندب ىلع ةرعش لكب هل ناك الإ

 .مالسلا مهيلع ىسيعو بوقعيو يبنلا دوادو نيرباصلا هللا هاطعأ ام

 .ءادهشلا ناويد يف همسا هللا بتك .فنأي ملو تيبلا يف هلايع ةمدخ يف ناك نم يلع اي

 ةرمعو ةجح باوث مدق لكب هل بتكو .ديهش فلأ باوث ةليلو موي لكب (هل) هللا بتكو

 .ةنجلا يف ةنيدم هلسج يف قرع لكب ىلاعت هللا هاطعأو

 .ةرمع فلأو ,جح فلأو «ةنس فلأ ةدابع نم ريخ «تيبلا ةمدخ يف ةعاس «يلع اي

 «ةزانج فلأو .ةعمج فلأو ؛هداع ضيرم فلأو .ةوزغ فلأو «ةبقر فلأ قتع نم ريخو

 هل ريخو هللا ليبس ين ههجوي سرف فلأو ,.مهوسكي راع فلأو ,مهعبشي عئاج فلأو

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - |مظك# جكإم

 فش

 روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا أرقي نأ نم هل ريخو .نيكاسملا لع قدصتي رانيد فلأ نم

 الو ,نيكاسملل يطعي ةندب فلأ نم هل ريخو ءاهقتعأف اهارتشا ريسأ فلأ نمو «ناقرفلاو

 .ةنجلا نم هناكم ىري ىتح ايندلا نم جرخي

 لايعلا ةمدخ يلع اي .باسح ريغب ةنجلا لخد لايعلا ةمدخ نم فنأي مل نم «يلع اي

 .تاجردلاو تانسحلا يف ديزيو ,نيعلا روح روهمو .برلا بضغ ئفطبو ءرئابكلل ةرافك

 ."0(ةرخآلاو ايندلا ريخ هب هللا ديري لجر وأ ديهش وأ قيّدص الإ لايعلا مدخبي ال .ىلع اي

 ايداصتقا جوزلا ةدعاسم

 «مالسلا اههيلع ةمطافو نينمؤملا ريمأ نيب تيبلا لمع هلآو هيلع هللا لص يبنلا مسق

 .تيبلا لخاد لامعألاب ةمطافل ىضقو «تيبلا جراخ لامعألاب نينمؤملا ريمأل ىضقف

 |مهيلع ةمطافو يلع ىضاقت» :لاق «مالّسلا امهيلع هيبأ نع هللا دبع بأ نع يسلجملا جرخأ

 ةمدخب مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع ىضقف .ةمدخلا يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ مالّسلا

 :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقف :لاق .هفلخ اب مالّسلا هيلع يلع ىلع ىضقو «بابلا نود ام

 لّمحت هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يئافكإب هللا الإ رورسلا نم ينلخاد ام ملعي الف

 ."”(لاجرلا باقر

 لب «هتدهُع يف ام ءادأ يف رخآلا نيِعُي نكي مل امهدحأ َّنأ ينعي نكي مل ميسقتلا اذه نكل

 اهفيلاكت تدادزا نيح ةصاخو ءارهزلا نيعُي وهو نينمؤملا ريمأ اندهاش دقف ءسكعلا ىلع

 اهجوز نيعت يهو مالسلا اهيلع ءارهزلا اندهاش امك «مالسلا |مههيلع نينسحلا ةدالو دعب

 )١( راونألا راحب ١  4١7:1١يرونلا ازريملا - لئاسولا كردتسم 528:17 -594.

 ١. ح//١ :57 راونألا راحب (0)



 يقفل

 تناكو «تيبلا ٌمقو زبخلاو نيجعلاو تيبلا لمعب تلفكت دقف «ةيداصتقالا ةيحانلا نم

 تناك لب «ةروص لضفأ ىلع ةيلزنملا لامعألا ةفاكب موقتو ردقلا تحت دقوتو ءاملا يقتست

 ليبس لص كان دماتعتو قو «قريعلا لفك ىررخأ لازغأ ىشي ثبلا روما يطق و هيرست

 هنم ذخأيو ريعش نم عوصأ ةثالث يدوهيلا نوعمش نم ضرتقي نينمؤملا ريمأ - لاثملا
 قلطناف .فوصلاو ريعشلا يدوهيلا هاطعأف .مالسلا اهيلع ءارهزلا هلزغت فوص نم ةّزج

 .")اذه يلزغاو ءاذه لك «هللا لوسر ةنبا اي :اهل لاقف ءمالّسلا اهيلع ةمطاف لزنم ىلإ

 مداخلا عم لمعلا ميسقت

 ًاءزج فرصت نأ اهيلع راصو ءاهلغاشم تدادزاو مالسلا اهيلع ءارهزلا ةلئاع تربك

 ةرهاطلا ءارهزلا َّنأ دهشي ناملس وه اهو «مالسلا |مهيلع نينسحلا ةيبرت يف اهتقو نم ًاريبك
 نرلا ةومع تنول نق .قينيرقلا ايدي نأ.« ىصرلاب نيعقلا حطت ةسلاج تناك

 يف يكبي ناك مالسلا هيلع نيسحلا اهدلو َنأو ءيساقلا لمعلا ءاّرج نم ةفزانلا ءامدلاب

 .زبخلا هل رفوتل ريعشلا هل نحطت تناك اهّلعلو «هتاكسإ ىلع ةردقلا كلتمت نأ نود تيبلا

 فّلكت نأ اهسفنل مالسلا اهيلع ءارهزلا حمست مل «ةمكارتملاو ةدئازلا لامعألا لك عمو

 .اهتحارتسا موي يف لمعب اهتمداخ

 «ريعشلا اهب نحطت ىحر اهمادق «ةسلاج مالّسلا اهيلع ةمطاف تناك :لاق ءنالس

 تنب اي :تلقف .يكبي رادلا ةيحان يف مالّسلا هيلع نيسحلاو «لئاس مد ىحرلا دومع ىلعو

 ىلص هللا لوسر يناصوأ» :تلاقف !ةضف هذهو كاّمك تربد !هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر

 :ناملس لاق .«اهتمدخ موي سمأ ناكف ءًاموي يلو ًاموي اهل ةمدخلا نوكت نأ هلآو هيلع هللا

 .تارف ريسفت نع ا" ح/ 1817 :17 لئاسولا كردتسم )١(

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠

0 



 تصمت سقي ريك رش مست - مضيت يقم

 ع ع 0 ع 0

 انأ» :تلاقف ؟مالّسلا هيلع نيسحلا كل تكسأ وأ ريعشلا نحطأ نأ امإ «ةقاتع ىلوم نإ

 .(ريعشلا نحطت تنأو .قفرأ هينكستب

 تلق تغرف املف .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر عم تيّلصو تيضمف ؛ةماقإلاب انأ اذإف

 ىلص هللا لوسر كلذ نع هلأسف .مسبتي داع مث ءجرخو ىكبف «تيأر ام مالّسلا هيلع يلعل

 هيلع نيسحلاو اهافقل ةيقلتسم يهو مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع تلخد» :لاق ءهلآو هيلع هللا

 لآو ًادمحم نومدخي ءضرألا ىف ةرايس ةكئالم هلل َّنأ تملع امأ «ىلع اي) :لاقو هلآو هيلع

 !)١( ؟(ةعاسلا موقت نأ ىلإ دمحم

 نب رفعج نع دانسإلاب «نيثيغتسملا» باتك يف لاوكشب نباو «هدئاوف يف رخص نبا

 ىلص هللا لوسر ْنأ» :مالسلا مهيلع ّلع نع «هيبأ نع «ّلع نب نيسحلا نب ٌلع نب دّمحم

 ,ةمدخلا اهرطاشت تناكو «ةّيبونلا ةضف اهمسا ةيراج هتنبا ةمطاف مدخأ هلآو هيلع هللا

 .(هب وعدت ًءاعد هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهمّلعف

 !يتدّيس اي نجعأ لب :تلاقف ؟نيزبخت وأ نينجعتأ :مالسلا اهيلع ةمطاف امل تلاقف

 ءاعدلاب تعدف .«تزجعف ءاهلمح تدارأو ةمزح اهديب تبطتحاو تبهذف «نظتخأو

 :وهو ءاهملع يذلا

 ٌدِحاو َكِشْرَع ىلَع ّتْنَأَو ءٍدَحأ ٌلُك يفُتو ٍدَحأ َلُك ٌتيْم ٌدَحأ هِلْدوَك َسْيَل ٌدحاو اَي)
 .(ٌموُنالَو هَ ُهّذَحَأَت الَو

 ."”مالسلا اهيلع ةمطاف باب ىلإ ةمزحلا لمحف «ةءونش دزأ نم هّنأك ّيبارعأ ءاجف

 هنأ :مالسلا امههيلع هيبأ نع «ّلع نب دّمحم نع «هدانسإب :مالسلا هيلع نيسحلا لتقم

 )١( حئارجلاو جئارخلا 7: 070.

 ملاوعلا (؟)  778:1١.ةباصإلا نع



 يخل

 هللا لوسر نم تلأس مالسلا اهيلع ةمطاف نأ :ركذ ٌمث مالسلا اهيلع ةمطاف جيوزت ركذ

 لحاس هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ازغ ٌمث» :لاق نأ ىلإ .:.امداعانلاو هيلع الثلا لع

 تلخد دق ةأرما ى رخألا و «ةباش امهادحإ نيتأرما كسمأف ءهمّسقف ًايبس باصأف ءرحبلا

 .«ةباشب تسيل .ّنسلا يف

 «مالسلا اهيلع ةمطاف دي يف اهعضوف «ةأرملا ديب ذخأو مالسلا اهيلع ةمطاف ىلإ ثعبف

 برضأ نأ ناب ليئربج ّنأو ءلصت اهتيأر نإف ءاهيبرضت الو كل هذه !ةمطاف اي» :لاقو

 مالسلا اهيلع ةمطاف تأر (ًلف ءاهب اهيصوي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعجو .نيّلصملا

 موي يع !هللا لوسر اي :تلاقو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تتفتلا اهب اهيصوي ام

 .موي اهيلعو

 ُتْيَح ُمَلْعأ هللا :لاقو .ءاكبلاب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر انيع تضافف

 ."0(ُهتلاسر ٌلَمْجي

 ةامطافو ًايلع يبنلا جيوزت #4 تلزن (ًارهصو ًابسن هلعجف)

 دبع نبا دمحأ انثدح :لاق ءروصنم نب دمحم انثدح :لاق ةدقع نبا نع انوربخأ

 ريهظ نب مكحلا انثدح :لاق يدسألا دقرف نب دمحم نب نسحلا انثدح :لاق نمحرلا

 يف تلزن :لاق "”4اًرَشَبِءاَمْلا َنِم َقلَخ يِنَلاَوُهَو# :هلوق (يف) يدسلا انثدح :لاق

 «هتنبا جوزو همع نبا وهو ًايلع ةمطاف جوز «يلعو ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 ,اريوص ناكو اين ناك

 .55و١97748:1 ملاوعلا )١(

 .05 ةيآلا :ناقرفلا ةروس (؟)

 ١:/”07. يناكسحلا مكاحلا - ليزنتلا دهاوش ()

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 ريهطتلا ةيآ هتءارقو رهشأ ةدع ةمطاف باب 2 يبنلا فوقو

 يلع باب ىلإ (ةالص لك دنع وأ) ةادغلا ةالص دنع هلآو هيلع هللا لص يبنلا يتأي اذامل

 نكي ملأ ؟ريهطتلا ةيآ ولتي مث ةالصلل مهيدانيف رهشأ ةعست وأ رهشأ ةيناث ةليط ةمطافو

 عماسم ىلع اهولتي نأ 4ةالّصلاب كّلْهَأ ْرُمَأَو9 ةيآ يف هّبر رمأ دقني نأ هللا لوسر يفكي
 ءارهزلا تيب باب دنع فوقولا ىلع هللا لوسر صرح دقل !؟نيتّرم وأ ةّرم اهجوزو هتتبا

 عماسم ىلع ولتيلو «(رّكذم ىلإ اوجاتحي نأ مهاشاحو) ةالصلل مهيدانيل روهشلا هذه ةليط

 - هتوالتو هثادنو رركملا هفوقوب - نّرعي هلآو هيلع هللا لص ناك دقل .ريهطتلا ةيآ نيدوجوملا

 مهرّهطو سجرلا مهنع هللا بهذأ نيذلا مالسلا مهيلع (تيبلا لهأ)ل ديحولا ٌقادصملا

 لوقت ال ةرّهطملا ةرهاطلا هتنبا ْنَأِب حضاو نايبب لوقي هلآو هيلع هللا ىلص ناك دقل.ًاريهطت

 يذلا ديحولا رّهطملا وه مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ّنأو ءاهل سيل ام يعّدت ال اَّئَأو ًاقح الإ

 .هدعب نم هللا لوسر ةفالخل حلصي

 لاق :لاق هدج نع هيبأ نع ءنسحلا نب هللا دبع نع هدانسإب يروباسينلا مكاحلا ىور

 ٍةالّصلاب كّلَأ مول :ةيآلا هذه تلزن امل :هلآو هيلع هللا لص يبنلا مداخ ءارمحلا وبأ

 لك (دنع) ةمطافو يلع باب ينأي ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناك كاَهْيَلَعْربطْصاَو

 ِتْيَبلا لْهأ سيلا م كحْنَع ٍبِهْذُيل هلل ُديِرُيامّنِإل هللا مكمحر ةالصلا» :لوقيف ةالص

 .270(بازحألا / ”7) ةيآلا

 امل :لاق يردخلا ديعس يبأ نع :يفوعلا ةيطع نع هدانسإب يروباسينلا مكاحلا ىورو

 ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا يبن ئجي ناك «ٍةالصلاب كله ْر مَ ةيآلا هذه تلزن
 بهذي هللا ديري امّنِإم (هللا مكمحر ةالصلا» :لوقي مث ءرهشأ ةينارث ةادغلا ةالص يلع باب

 )١( ليزنتلا دهاوش ١:/591.



 >نكقلا

 ."74يهطتْزكَرهطُيو تْيَبلا لهأ سيلا ركن

 يبن نع يردخلا ديعس يبأ نع يفوعلا ةيطع نع هدانسإب يروباسينلا مكاحلا ىورو

 :لاق «ٍةالصلاب كلهآ ْرُمآَو# :ةيآلا هذه تلزن (امل) :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 امنِإل « هللا مكمحر ةالصلا» :لوقيو ةادغ ةالص لك رهشأ ةعست ىلع باب ىلإ ءىجي ناك

 311 ل كو سو عملا لها نيكولا كح عقد هللا قبو

 # تلزن امل لاق يردخلا ديعس يبأ نع راجنلا نباو ركاسع نباو هيودرم نبا جرخأو

 ةالص يلع باب ىلإ ءيجي ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناك "”4ٍةالصلاب كلهأ ْرُمَأَو

 سحرا مكنَع بِهْنُيل هللا ري امن هللا مكمحر ةالصلا» :لوقي رهشأ ةينامث ةادغلا

 .9اريهطت 2 0 ِتْيَبلا لْهأ

 هتجوزب رختفي نينمؤملا ريمأ

 قرطتنو «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهجوزب مالسلا اهيلع ةمطاف راختفا ًاقباس انركذ

 مويك «ةمهم نطاوم يف مالسلا اهيلع ءارهزلا هتجوزب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ راختفا ىلإ

 نينمؤملا ريمأ اوسفانيل رمع مهنّيع نيذلا ىروشلا باحصأ ىلع هيف ٌجتحا يذلا ىروشلا

 دّرمتملا ماشلا مكاح ىلع اهيف ّدر يتلا ةلاسرلا يفو «ةفالخلا مامز نوت يف مالسلا هيلع

 باحصأ دجنو اخ انحعسسو ةفالخلل ًاحّشرم هلعجت ةريثك لئاضف هل ْنَأ معز نيح

 نم ةبقنم مهدحأل ناك ْنِإ هللاب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مهفلحتسا نيذلا ىروشلا

 .551:7 ليزنتلا دهاوش )١(

 .5ا/:7 ليزنتلا دهاوش (0)

 .1757 ةيآلا :هط ةروس (7)

 ."11:5 يطويسلا نيدلا لالج - روثنملا ردلا (4)

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 نينمؤملا ريمأ بقانم لئامت وأ يزاوت ةبقنم مهنم يأ كالتما نوفني مهو «ةريثكلا هبقانم

 .فقاوملا يف اهعم هداحتاو مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطافب هجيوزت ةبقنم اهنمو مالسلا هيلع

 :هرعش يف اهنع رّبعي ثيح

 يمحلو يمدب اهُمحل طوس يسرُعو ينكّس دمحم تنبو

 عم تنك :لاق «ةلثاو نب رماع نع هدانسإب ّيعفاشلا ّئزاغملا نبا ظفاحلا هيقفلا ىور

 ال |مب مكيلع َنَّجتحأل» :مهل لوقي ًايلع تعمسف ؛ىروشلا موي تيبلا يف مالسلا هيلع يع
 مكيفأ !ًاعيمج رفنلا اهئثأ هللاب مكّدشنأ :لاق َّمث .كلذ رّيغي مكّيمجع الو مكّيبرع عيطتسي

 لثم خأ هل دحأ مكيف له «هللاب مكدشنأف» :لاق .ال ّمهللا :اولاق ؟«ٍلبق هللا دّحو دحأ

 .هللاب مكدشنأف» :لاق .ال ّمهللا :اولاق ؟(يريغ ةكئالملاعم ةّنجلا يف راّيطلا رفعج يخأ

 :اولاق ؟«يريغ ءادهشلا دّيس هلوسر دسأو هللا دسأ ةزمح يّمع لثم مع هل دحأ مكيف له

 دّمحم تنب ةمطاف يتجوز لثم ةجوز هل دحأ مكيف له .هللاب مكدشنأف» :لاق .ال ّمهللا

 ."”هلوطب ثيدحلا -ال ّمهللا :اولاق ؟(يريغ ةّنجلا لهأ ءاسن ةدّيس

 لئاضف يل َّنإ :مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلإ ةيواعم بتك :لاق «ةديبع وبأ ىورو
 هللا لص هللا لوسر رهص انأو ؛مالسإلا يف ًاكلم ترصو ةيلهاجلا يف ًاديس يبأ ناك ؛ةريثك

 .يحولا بتاكو نينمؤملا لاخو هلآو هيلع

 !؟(دابكألا ةلكآ نبا لع يغبي لئاضفلابأ» :مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاقف

 :مالغ اي هيلإ بتكا

 .16ح ١1١8/ 7١١ص:يلزاغملا نبال مالسلا هيلع بلاطيبأ نب يلع بقانم )١(
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 يّمأنباةكئالملاعمريطي ىحضيو يسمي يذلا رفعجو

 يمحلو يمدب اهمحل طوس يسرعو ينكس دمحم تنبو

 يمهسك مهسهلّوكيأف اهنم يادلو د محأاطبسو

 يملح ناوأ تغلب ام ًامالغ 2 ًارط مالسإلا ىلإ ٌمكتقبس

 ئنأ نطيل نينلاب ارش ”ةلنط كنكو ةةلصلا تيبلصو

 مخ ريدغ موي هللا ٌلوسر مكيلع هتيالو يل بجوأو

 يملظب ًادغهلإلا ىقلي نمل ليومثليومئليوف
 ملس موي وأ ةهيرك مويل  هوركنت ال يذلا لجرلا انأ

 .©20بلاط يبأ نبا ىلإ اوليميف ماشلا لهأ هأر قي ال .باتكلا اذه اوفخأ :ةيواعم لاقف

 نيجوزلا نيب ةذوملا

 اهيلع ةمطافو وه هدجوف مالّسلا هيلع يلع ىلع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لخد

 يلع :لاقف ؟ىبعأ |ىيأ» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف .شوراجلا يف نانحطي مالّسلا

 هللا لص يبنلا سلجو تماقف .ةينب اي يموق :اهل لاقف .هللا لوسر اي ةمطاف :مالّسلا هيلع

 ."”(ّبحلا نحط يف هاساوف ؛مالّسلا هيلع يلع عم اهعضوم هلآو هيلع

 دّمحم نع «نامثع نب ورمع نع «مشاه نبا نع «ٌيرعشألا نع «هيبأ نع «سيردإ نبإ
 ةمطاف تتأ :لاق ,ديعس يبأ نبا مساقلا نع ءروزحلا نب ّلع نع «ةزمح يبأ نع «رفاذع نب

 .لاحلا فعض هدنع تركذو هلآو هيلع هللا لص ْيبنلا مالسلا اهيلع

 )١( جاجتحالا ١: 556.

 ) )7.ةضورلاو لئاضفلا نع «41/ ح / 01:57 راونألا راحب

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠



 ذأ <

 ؟يدنع ّيلع ةلزنم ام نيردت امأ» :اهل لاقف

 ةرشع تس نبا وهو فيسلاب يدي نيب برضو ؛ةنس ةرشع يتنثا نبا وهو يرمأ ينافك

 عفرو ؛ةنس نيرشع نبا وهو يمومه» جّرفو ؛ةنس ةرشع عست نبا وهو ٌلاطبألا لتقو ؛ةنس

 .الجر نوسمح هعفري ال ناكو «ةنس نيرشعو نيتنثا نبا وهو ربيخ باب

 مالسلا هيلع ًايلع تتأ ىّتح اهامدق ّرقت لو مالسلا اهيلع ةمطاف نول قرشأف :لاق

 ؟27هّلك ّلع هللا لضفب كثّدحول فيك :لاقف .هتريخأف

 ؛مايأ ةثالث هراد يف سانلا نع بجتحا مالّسلا هيلع هَّنِإ :ةمساحلا مراوصلا يف ءاج

 نم هباحصأ عزجف .ةالصلل وأ هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر ربق ةرايزل الإ جرخي ال ناكف

 هراد هيلع لخدف .-يسرافلا ناملس ةياور ينو -رساي نب رامع هيلإ اولسرأف ءكلذ مظع

 وهو «هلامش نع مالّسلا هيلع نيسحلاو هنيمي نع مالّسلا هيلع نسحلاو ًاسلاج هدجوف

 لاق .يكبيف مالّسلا هيلع نيسحلا ىلإ رظني ةراتو ءيكبيف مالّسلا هيلع نسحلا ىلإ رظني ةرات

 ىلع ربصلاب اننورمأت متنأ ءيديس :تلقو تسلجف .مالسلا يلع ٌدرف هيلع تمّلسف :رامع

 ا قا د ناب 1 دش لل ل م رع كات سا هن هير هيعلا

 ؛مالّسلا اهيلع ةمطاف دقفب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تدقف ينكلو تقدص راع ايا

 تصمت سقي ريك رش مست - |مظك# يقم

 تكح تشم اذإو «همالك غيلب نع تحصفأ تمّلكت اذإ تناك ؛ةولسو ًءازع يل تناك

 .هماوق ميرك

 نوبي امو ءاهقارفب اَّلِإ قارفلا لأب الو ءاهتافوب اّلإ ةبيصملا لأب تسسحأ ام ءراّتع اي
 هللا نيعيدلا يظل

 .قودصلا يلامأ نع ١5« ح/1 5:5٠ راونألا راحب 0 )١(



 داق

 اهعالضأ نم علض ىلإ ترظن ءلسنغملا ىلع مالّسلا اهيلع ةمطاف تعضو امل راع اي

 عرقي امو ءبرضلا نم ّدوسا دق اهنتمو .هباعأف اهيدث يف رامسملا لخد دقو ءًاروسكم

 .(يشيع لع صغنت نأ ةفاخم ينع كلذ يفخت تناك اَنَأ -رامع اي -يبلق

 ىلإ ينباجأف .كجورخ نورظتتي كتعيشو كباحصأ ءالؤه ءلجأ «يديس :تلقف
 ا لإ يعم جرخو كلذ

 ؟هملعن ىتح كدعب ةفيلخلا نم .هللا لوسر اي :ًاموي انلق :لاق ءيسرافلا ناملس نعو

 يبنلا ةجوز ةملس ّمأو .يراصنألا بويأ ابأو دادقملاو رذابأ لع لخدأ «ناملس اي» :يللاق

 :انل لاق مث .بابلا ءارو نم هلآو هيلع هللا لص

 ينيد يضاقو يثراوو يبصو مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع َّنِإ .ينع اومهفاو اودهشا

 رغلا دئاقو نيقتملا مامإو نيملسملا بوسعي وهو «لطابلاو قحلا نيب قورافلا وهو .يتادعو

 هيلع نيسحلا دلو نم مث هدعب نم هادلوو وهو «نيملاعلا بر ءاول ًادغ لماحلاو نيلجحملا

 يخأل يتتَّمأ دوحج هللا ىلإ وكشأ .ةمايقلا موي ىلإ نويدهم ةاده ةعست ةمئأ ينبا مالّسلا

 .«هقح مهذخأو هل مهملظو هيلع مهرهاظتو

 المي نأ دعب نم ًامولظم لتقي ؛معن» :لاق ؟كلذ نوكيو «هللا لوسر اي :هل انلقف :لاق

 ىتح تلبقأ مالّسلا اهيلع ةمطاف كلذ تعمس املف :لاق .«ًارباص كلذ دنع دجوي ءاظيغ

 كيكبي ام» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهل لاقف.ةيكاب يهو باجحلا ءارو نم تلخد

 نعو نيملظت تنأو»:لاق .«لوقت ام يدلوو يمع نبا ين لوقت كتعمس» :تلاق ؟«ةينب اي

 كملاس نمل ملس انأ :ةمطاف اي .نيعبرأ دعب يب ًاقوحل يتيب لهأ لوأ تنأو ؛نيعفدت كقح

 لوسر اي» :تلق :لاق .«نينمؤملا حلاصو ليئربجو هلل كعدوتسأ .كبراح نمل برحو

 .ةمساحلا مراوصلا نع 2٠١ ح / 007 ص :بدألاو خيراتلاو ةئسلا يف مالّسلا اهيلع ءارهزلا )١(

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 ."”(مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع» :لاق ؟«نينمؤملا حلاص نم هللا

 نبا هبرض ام دعب مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع دنعل انأ :سيمع تنب ءامسأ تلاق
2 03 7 7 31 

 يذلا هلل دمحلا ءابحرم ابحرم :لاقف قافأ مث .هيلع يمغأ مث ,ةقهش قهش اذإ؛

 .ةنجلا انثروأو هدعو انقذص

 «ةزمح يمعو رفعج يخأو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اذه :لاق ؟ىرت ام :هل ليقف

 دق مالّسلا اهيلع ةمطاف هذهو .نورشبتسيو نولزني ةكتالملاو ةحتفم ءامسلا باوبأو

 ."”نولماعلا لمعيلف اذه لثمل ؛ةنجلا يف يلزانم هذهو ءروحلا نم اهفئاصو اهب فاط

 :هتوم لبق مالّسلا هيلع يلعل هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق «رباج نع

 كانكر دهني ليلق نعف ءايندلا نم ّىتناحيرب كيصوأ «نيتناحيرلا ابأ اي كيلع مالسلا»

 دحأ اذه :مالّسلا هيلع يلع لاق هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ضبق |ملف لاق .كيلع

 ."”(يناثلا نكرلا اذه :مالّسلا هيلع يلع لاق مالّسلا اهيلع ةمطاف تنام املف .نينكرلا

 هب اهقلعتو مالسلا امهيلع اهجوزل ءارهزلا ةبحم

 موق ىلإ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهجوز ثعب اهابأ نأ مالسلا اهيلع ءارهزلا تفرع
 امهنم لك ىلإ ٌمض نأ دعب ًانالفو ًانالف مهيلإ لسرأ نأ يبنلل قبس ءسأب يوذ رافكلا نم

 نيح ةصلخملا ةجوزلا تفرع .ةميزهلاو ةبيخلا لايذأ َناّرجِي اداعو مهنع امزهناف ءًاشيج

 ٌلبقم هنأ تفرع «ديدش رمأل الإ اهسبلي نكي مل يتلا ةباصعلا راضحإ اهجوز اهنم بلط

 ا

 .نيقيلا نع 285 ح/ 774 :75 ج :راونألا راحب )١(

 5004 يرشخمزلل رابخألا صوصنو راربألا عيبر (؟)

 3503 :7 بوشآ رهش نبال بقانملا ()



 يف لتقُي نأ اهلعب ىلع ًاقافشإ مالسلا اهيلع تكبف «هتايح اهيف عفدي دق ةرطخ ةكرعم ىلع

 جرخ ّمث .ىلاعت هللا ليبس يف ةداهشلاب رشبتسي ناك دهاجملا اهجوز نأ عم «ةكرعملا كلت

 رصنلا ناك ةيراض ةكرعم مهنيب ترادو رافكلا كئلوأ لاتقل مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع حولا لزنو .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل اهيف رّزؤملا

 ةروس:تيقبو ءأرصغنم ارفاظ نيتماوملا نيمأ دوعي نأ لبق ةكرعملا كلث ليصافت هل'فضي

 ءودعت يهو نيملسملا لويخ حبض فصت «ةلسابلا ةكرعملا كلتل ًاينآرق ًاديلخت (تايداعلا)

 00 لا

 .مهعمج اهطّسوتو «مهشيجب رجب اهماحتلا يف رابغلاو عقنلا تراثأو

 هءاج ذإ ءًاسلاج موي تاذ ناك هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنأ ريسلا باحصأ ركذ

 موق :لاق ؟(كتحيصن امو» :لاق .كحصنأل كتئج ينِإ .لاق مث «هيدي نيب اثجف يبارعأ

 هيلع نينمؤملا ريمأ رمأف :لاق .هل مهفصوو «ةنيدملاب كوتبثي نأ ىلع اولمع دق برعلا نم

 هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا دعصف «نوملسملا عمتجاف «ةعماج ةالصلاب يداني نأ مالسلا

 ةنيدملاب مكتبي ِهَّنَأ معزي :مكيلإ لبقأ دق مكودعو هللا ودع اذه َّنِإ ,سانلا اهيأ» :لاق مث

 مضو ءاوللا هلوانف .هللا لوسر اي هل انأ :لاقف نيرجاهملا نم لجر ماقف ؟«يداولل نمف

 نم :هل اولاقف :ةوحض موقلا ىفاوف ىضمف .هللا مسا ىلع ضما :هل لاقو لجر ةئامعبس هيلإ

 ناوعل تليرش ال دعانا الز هل 91و رهن نأ اذر شلال سول لومسنو انآ كاف © ]عئورلا

 عمج يف اًنإَف ءكبحاص ىلإ عجرا :هل اولاق ؟فيسلاب مكنبرضأل وأ «هلوسرو هدبع ًادمحم

 ىلص يبنلا لاقف ءكلذب هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربخأف ءلجرلا عجرف .هل موقت ال

 :لاق .هللا لوسر اي هل انأ :لاقف نيرجاهملا نم لجر ماقف ؟«يداولل نم» :هلآو هيلع هللا

 هللا لص هللا لوسر لاقف .لوآلا هبحاص هب داع ام لثمب داع مث ءىضمو ةيارلا هيلإ عفدف

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 لوسر اياذانأ» :لاقف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ماقف ؟(بلاط يبأ نب يلع نيأ» :هلآو هيلع

 هثعبي ىتح اهب بّصعتي ال ةباصع هل تناكو !«معن» :لاق !«يداولا ىلإ ضما» :لاق !«هللا

 ةباصعلا سمتلاف مالسلا اهيلع ةمطاف لزنم ىلإ ىضمف .ديدش هجو يف مالسلا هيلع يبنلا

 .هيلع ًاقافشإ تكبف !«لمرلا يداو ىلإ» :لاق ؟(«يبأ كثعب نيأ «ديرت نيأ» :تلاقف ؟اهنم

 نيفاختأ ؟نيكبت كل ام» :امل لاقف .لاحلا كلت ىلع يهو هلآو هيلع هللا لص يبنلا لخدف

 اي ةنجلاب يلع سفنت ال» :مالسلا هيلع يلع هل لاقف ؛(هللا ءاش نإ ءالك ؟كلعب لتقُي نأ

 ءرحسب موقلا ىفاو ىتح ىضمف هلآو هيلع هللا لص يبنلا ءاول هعمو جرخ مث .«هللا لوسر

 ىلع ًالبقُم هفيس ىلع أكّتاو «ًافوفص مهّمصو ةادغلا هباحصأب لص مث ,حبصأ ىتح ماقأف
 َّنأو هللا الإ هلإ ال اولوقت نأ «مكيلإ هللا لوسر لوسر انآ «ءالؤه اي» :مهل لاقف ودعلا

 :لاق .كابحاص عجر امك عجرا :اولاق .«فيسلاب مكتبرض آلإو ؛هلوسرو هدبع ًادمحم

 دبع نب بلاط يبأ نب يلع انأ ءاذه يفيسب مكبرضأ وأ اوملسُت ىتح هللاو ال !؟عجرأ انأ»

 مالسلا هيلع مهعقاوف «هتعقاوم ىلع اوأرتجا مث .هوفرع امل موقلا برطضاف .«بلطملا

 ىلإ هّجوتو «مئانغلا اوزاحو نوملسملا رفظو «ءنوكرشملا مزهناو «ةعبس وأ ةتس مهنم لتقف

 .هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 هيلع هللا لص يبنلا ىلع لزن ةازغلا هذه يف َّنَأ :ةريسلا باحصأ نم ريثك ركذ دقو

 هيلع نينمؤملا ريمأ هلعف اهيف لاحلا ركذ تنمضتف اهرخآ ىلإ «اًَحْبَض َتاَيِداَعْلاَو# :هلآو

 ."'"اهيف مالسلا

 )١( ديفملا خيشلا - داشرإلا ١: ١١7 1١5؛ راونألا راحب 7١:/17”.



 فكل

 ةاخاؤملا ةصق 4 مالسلا امهيلع نينمؤملاريمأ رطاخ يلست ءارهزلا

 راصنألا نم لجر لكل لعجف ءراصنألاو نيرجاهملا نيب هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىخآ

 نأ نود ًايلع نينمؤملا ريمأ كرت هّنكل ءاهّرمو ةايحلا ولح هعم مساقتي نيرجاهملا نم ًاخأ

 اهيلع ءارهزلا دجنو «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلع كلذ ٌقشو .دحأ نيبو هنيب يخاؤي

 يلستو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهجوز بناج ىلإ فقت - (ئاد اهدهع وه [ى - مالسلا

 ءارهزلا تعقوت اىك رمألا ناكو ؛.«هسفنل كرخذ هّلعل .هللا كنزحي ال» هل لوقتو هرطاخ

 هرخّدا نإ هنأ هربخأو هبلط يف ثعبو نينمؤملا ٌريمأ يبنلا دقتفا ام ناعرسف «مالسلا اهيلع

 مث ,ىسوم نم نوراه ةلزنمب هنم ًايلع نأ هلآو هيلع هللا لص نلعأف ربنملا هاقرأ مث .هسفنل

 .«هالوم يلع اذهف هالوم تنك نم» لاقف مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ هلعج

 يبنلا ىخآ ةلهابملا موي ناك امل :لاق ءسنأ نع «يلزاغملا نب نسحلا يبأ هيقفلا بقانم نم

 هناكم فرعيو هاري فقاو مالّسلا هيلع يلعو راصنألاو نيرجاهملا نيب هلآو هيلع هللا لص

 هلآو هيلع هللا لص يبنلا هدقتفاف «نيعلا يكاب يلع فرصناف .دحأ نيبو هنيب خاؤي ملو

 ؟(نسحلا وبأ لعف ام» :لاقف

 .«هب ينتئاف بهذا «لالب اي» :لاق .هللا لوسر اي نيعلا يكاب فرصنا :اولاق

 اهيلع ةمطاف تلاقف «نيعلا يكاب هلزنم لخد دقو مالّسلا هيلع يلع ىلإ لالب ىضمف

 هيلع هللا لص يبنلا ىخآ ؛ةمطاف اي) :لاق ؟«كينيع هللا ىكبأ ال كيكبي ام» :مالّسلا

 .(دحأ نيبو ينيب خاؤي مو يناكم فرعيو يناري فقاو انأو راصنألاو نيرجاهملا نيب هلآو

 هيلع هللا لص يبنلا بجأ .يلع اي» :لالب لاقف ,(هسفنل كرخذ هلعل .هللا كنزحي ال» :تلاق

 ام» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف «هلآو هيلع هللا لص يبنلا مالّسلا هيلع يلع ىتأف .«هلآو

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 فقاو انأو هللا لوسر اي راصنألاو نيرجاهملا نيب تيخاو» :لاقف ؟«نسحلا ابأ اي كيكبي

 نأ كّرسي الأ ؛يسفنل كترخذ اَنإ) :لاق .«دحأ نيبو ينيب خاؤت ملو يناكم فرعتو ينارت

 :لاقف ربنملا هاقرأف هديب هذخأف ؟(«كلذب يل ىنأ .هللا لوسر اي لبد :لاق ؟«كيبن اخأ نوكت

 اذهف هالوم تنك نم الأ ءىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم هَّنِإ الأ «هنم انأو ينم اذه مهللا»

 :لاقف باطخلا نب رمع هعبتأف «نيعلا ريرق مالّسلا هيلع يلع فرصناف :لاق .«هالوم يلع

 ."”هلسم لك ىلومو يالوم تحبصأ «نسحلا ابأ اي خب خب

 مالسلا امهيلع نينمؤملاريمأ نادقف ىشخت ءارهزلا

 نيملسملا ىبنلا بدنف «هلآو هيلع هللا لص ىبنلا لتق ىلع رافكلا نم ةثالث دقاعت

 ًاكوعوم ناك هَّنَأ عم ,مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ الإ مهنم دحأ كلذ ىلع ؤرجي ملف «مهلتقل

 ءارهزلا تنزحف «ربخ هنم يبنلا ىلإ عجري مل مايأ ةثالث ثكمف مهلاتقل جرخف «كاذموي

 متؤُي نأ ٌكشوأ١ :ةهلاو متمتت يهو اهيبأ ىلإ نيريغصلا اهيدلوب تلبقأو مالسلا اهيلع

 رّشبو «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ربخ ىّرحتي نم لسرأو يبنلا ىكبف ««نامالغلا ناذه

 .هتمالسب هرّشبي نَم ةئجلاب هلآو هيلع هللا لص

 موي تاذ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر جرخ» :لاق ؛مالّسلا مهيلع نيسحلا نب يلع نع

 :لاق مث ءرجفلا ىلصو

 اوبذك دقو ينولتقيل ىرَعلاو تاللاب اولآ دق رفن ةثالث ىلإ ضهني مكيأ !سانلا رشاعم

 بلاط يبأ نب ىلع بسحأ ام :لاقف .دحأ مّلكت امو سانلا مجحأف :لاق .ةبعكلا ترو

 ٍلصي جرخي مو ةليللا هذه يف كعو هنإ:لاقف ةداتق نب رماع هيلإ ماقف ؟مكيف مالّسلا هيلع

 )١( ةمغلا فشك ١:  770ح / 57 :74 راونألا راحب ؛يلزاغملا نبا نع 18.



 كفل

 .هريخأف هيلإ ىضمف ؛َكنأش :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف ؟هريخأ نأ يل نذأتفأ .كعم

 ىلع هيفرط دقع دق رازإ هيلعو لاقع نم طشن هّنأك مالّسلا هيلع نينمؤملا ربمأ جرخف

 رفن ةثالث نع ينربخي يبر لوسر اذه :لاق ؟ربخلا اذه ام !هللا لوسر اي :لاقف «هتبقر

 ةيرس مهل انأ هللا لوسر اي :مالّسلا هيلع يلع لاقف .ةبعكلا بر اوبذك دقو يلتق ىلإ اوضب+

 اذهو يبايث هذه لب :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف .يبيث لع سبلأ اذ وه ءيدحو

 .يفيس اذهو يعرد

 ةثالث ثكمف .مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ جرخو هسرف هبكرأو هدلقو همّمعو هعّردف

 مهيلع نيسحلاو نسحلاب ةمطاف تلبقأو .ضرألا نم ربخ الو هربخي ليئربج هبتأي ال مايأ

 هيلع هللا لص يبنلا لبسأف .نامالغلا ناذه متؤي نأ كشوأ :لوقت اهيكرو ىلع مالّسلا

 :لاق مث .يكبي هنيع هلآو

 بلطلا يف سانلا قرتفاو .ةنجلاب هرشبأ مالّسلا هيلع يلع ربخب ينيتأي نم !سانلا رشاعم

 هيلع يلعب رشبي ةداتق نب رماع لبقأف .قئاوعلا جرخو هلآو هيلع هللا لص يبنلاب اوأر ام ميظعل

 ريمأ يلع لبقأو .هيف ناك اهب هربخأو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلع ليئربج طبهو .مالّسلا

 ."”هلوطب ثيدحلا - «سارفأ ةثالثو ةرعبأ ةثالثو سأرو ناريسأ هعمو مالّسلا هيلع نينمؤملا

 ةنجلا 2 نينمؤملا ريمأ اهجوز ةلزنم نع يبنلا لأست ءارهزلا

 ام :تلاق «ةشئاع نع (نيعبرألا) هباتك يف سراوفلا بأ نب دمحم وبأ ظفاحلا ىور

 نيذلا رفنلا ةثالثلا ثيدح«4 5ص :قودصلل لاصخلا ؛نورشعلاو يناثلا سلجملا : ح/ ٠١5:١ قودصلا يلامأ )١(

 .هللا لوسر اولتقي نأ ىزعلاو تاللاب اوفلح

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 هللا ىلص .هللا لوسر اي يسفن كتدف» :ةرضاح انأو ًاموي مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاق :تلاق

 ةنجلا لهأ تنأو ةيربلا يف ءاسنلا ريخ تنأ !ةمطاف اي» :لاقف ؟(يل تيأر ءيش يأ ؛كيلع

 ساقي ال» :امل لاقف ؟«مالّسلا هيلع يلع كمع نبال |مف «هللا لوسر اي» :تلاق .«اهلهأو

 يادلو امه» :لاق ؟«مالّسلا امهيلع نيسحلاو نسحلاو» :تلاق .«هللا قلخ نمم دحأ هب

 .«يتامم دعبو يتايح مايأ ياتناحيرو ياطبسو

 اي يّمأو يبأ كادف» :هل لاقف مالّسلا هيلع يلع ىتأ ذإ .ثيدحلا يف امه |نيبف :تلاق ع

 ةمطافو تنأو انأ «يلع اي» :لاقف ؟«يل تيأر ءيش يأ .كيلع هللا لضامللا لوسر

 نم اهفارطأو .ةمحر نم اهساسأ «ةّرد نم ةفرغ يف مالّسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو

 ؛كيلإ رظنيو هيلإ رظنتف «باب هللا رون نيبو مكنيب «يلع اي .هللا شرع تحت يهو .ناوضر

 للح نم ةّلح ين لفرت تنأو برغملاو قرشملا نيب ام ءاضأ دق رون نم جات كسأر ىلع

 نم انيضغبم قلخو .شرعلا تحن ةنيط نم انيبحم قلخو يبر ينقلخو تقلخو «ةّيدرو رمح

 .(7(لابخلا ةنيط

 ةّنجلا ىلإ مالسلا امهيلع نينمؤملاريمأ مودق رظتنت ءارهزلا

 يف تفقو دقف «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل ةجوزلا معن مالسلا اهيلع ءارهزلا تناك

 قيرط يف ةميركلا اهتايح تعفد لب «تالوطبلاو داهجلاب ةئيلملا هتايح يف هترزآو هبناج

 ءاهيلع همودق بقرتتو اهتافو دعب هرظتنت يه اهو «هيبصاغ حضفو هقح نع عافدلا

 دعقم يف .صخنم هصخنُي ال ٍشيعو «يضقني ال ميعن يف ةدلاخلا ةّيدبألا |ىتايح اشيعيل

 .ردتقم كيلم دنع قدص

 )١( قحلا قاقحإ تاقحلم  4١0 :0ح/ 45.



 دل

 :مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةداهش ةيفيك يف يسلجملا جرخأ

 فاّيلع او هاتبأ او» :ايدان سانلا تاخرص مالّسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا عمس (ًلف...

 .«ةايحلا انمدعأ توملا تيل

 مهو سانلا نم ةعامج هعمو ةريبه نب ةدعج ابأ ادجو الخدو عماجلا الصو (لف

 نع رخأتف ءضوهنلا ىلع قطي ملف «سانلاب يلصيل بارحملا يف مامإلا اوميقي نأ نودهتجي
 ًءاميإ يلصي مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأو سانلاب لصف ؛مالّسلا هيلع نسحلا مّدقتو فصلا

 م 556
 .ىرخأ نكسيو ةرات ليمي ؛ةفيرشلا هتميركو ههجو نع مدلا حسمي وهو ءسولج نم

 .«اذكه كارأ نأ لع - هللاو - رعي .هارهظ عاطقنا او» :يداني مالّسلا هيلع نسحلاو

 هيلع هللا لص ىفطصملا كدج اذه .مويلا دعب كيبأ ىلع عزج ال ّينب اي١ :لاق هنيع حتفف

 ع 5
 نوقدحُم نيعلا روحلاو مالّسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف كّمأو ىربكلا ةجيدخ كتدجو هلآو

 تعفترا دق ةكئالملا َّنإف ,ءاكبلا نع َفُكو ًانيع ٌرقو ًاسفن بِطف ؛كيبأ مودق نورظتنم

 ."”(ءامسلا ىلإ مهتاوصأ

 اهل ءازع ال ةبيصم ةمطافب نينمؤم لاريمأ ةبيصم

 دري ال يذلا ٌءاضقلا لزن دقل ءسفنلا يف ًاماليإ تاظحللا ّدشأ نم بيبحلا قارف ةظحل

 !!هتبيصم ىهدأو هنزح ٌلشأ |مف «ليلق اّرع هتقرافم اك اهتايح قيفر ءارهزلا تحراصو

 دهعتو «ةريخألا اهتيصوب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ يصوت مالسلا اهيلع ءارهزلا يه اه

 .اهبلق يف لمتعي اب هيلإ

 ةمطاف تضرم :لاق «نيظعاولا ةضور يف يروباسينلا لاتفلا نع يسلجملا جرخأ

 )١( راونألا راحب 5١: 7/87.

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 هللا تاولص ثيفوت نأ ىلإ اهضرم يف ةليل نيعبرأ ٌثثكمو ًاديدش ًاضرم مالسلا اهيلع
 ها 8 ُ ءءء 4 0006

 يلع فلخ تهججوو سيمع تنب ءامسأو نميأ َّمأ تعد اهّسفن اهيلإ تيعت الف ءاهيلع

 ةقحال نأ الإ يب ام ىرأ ال َّلإو ءيسفن يلإ تيعُن دق هَنِإ مع نب اي :تلاقف «هترضحأو

 اب ينيصوأ» :مالسلا هيلع يلع اهل لاق .يبلق يف ءايشأب كيصوأ انأو «ةعاس دعب ةعاس يب

 نب اي» :تلاق مث تيبلا يف ناك نم جرخأو اهسأر دنع سلجف !«هللا لوسر تنب اي تببحأ

 ذاعم» :مالسلا هيلع لاقف ؛(ينترشاع ذنم كتفلاخ الو ةنئاخ الو ةبذاك ينتدهع ام مع

 .يتفلاخمب كخبوأ نأ (نم) هللا نم ًافوخ دشأو مركأو ىقتأو ٌربأو هللاب ٌملعأ ٍتنأ !هللا

 1 7 7 0 7 ١
 هللا لوسر ةبيصم لع ٍتددج هللاو .هنم دب ال رمأ هنأ الإ ,كدقفتو كتقرافم يلع رع دق

 ٍةبيصم نم «نوعجار هيلإ اًنإو هلل اًنإف ءكدقفو كّتافو ثمظع دقو هلآو هيلع هللا لص

 فلخ ال ةّيزرو ءاهل ءازع ال ةبيصم - هللاو - هذه ءاهنزحأو اهضمأو اهملآو اهعجفأ ام

 .©7ثيدحلا - «اهل

 مالسلا اهيلع ءارهزلا قح 2 مغنمرد ليمأ قرشتسملل ةيخيرات تايرتفم

 ةيبرعلا ىلإ همجرتو «(دمحم ةايح) هاّس باتك يف مغنم رد ليمأ ذاتسألا قرشتسملا علط

 ىلإ دنتست ال يتلا تاهرتلا نم ةعومجمب علط «رتيعز لداع دمحم ينيطسلفلا ذاتسألا

 مهيلع ةلاسرلا تيب لهأ ىلع ميمذلا دقحلا نم الإ عبنت ال يتلاو «ربتعم يخيرات ردصم

 هقبس نمم ريثك نأش كلذ يف هنأش «ليصألا مالسإلا ىلإ يمتني ام لك ىلع لب «مالسلا

 هثيدح يف قرشتسملا اذه ككش دقو .نيدقاحلا ةنياهصلاو نييبيلصلا نم هوذح اذح وأ

 اهربتعاو رهابلا اهتعلط لامج يف ككش «مالسلا اهيلع ءارهزلا نيملاعلا ءاسن ةديس نع

 قح يف ءاقرخلا هتالوقت نع هّدصي مل !!ًءاكذ بنيز اهتخأ نودو «الامج ةيقر اهتخأ نود

 .195- ١90١ :57 يبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب )١(



 دكا

 اهاّسسو نيعلا روحلاب اههّبش قّدصملا قداصلا اهابأ نأ مالسلا اهيلع ةرهاطلا ةقيدصلا

 اهلعبو اهقأو هارهرلا ها سن (كناكو)'نيدلا ةجوز ةشئاع نإ ل ؛(ةيسنألا ةارؤخلا)

 ًايدهو ًالدو ًاتمس هبشأ ًادحأ تأر ام اهّئأب فارتعالا اّلِإ اهعسي مل (هناتك عطتست مل ًاروفن

 مظننو لزغنو طيخن انك :اهنع تلاقو ؛ةمطاف نم هدوعقو همايق يف هللا لوسرب ًاثيدحو

 ناك يذلا) هللا لوسرب سانلا هبشأب ّيرحو ؛مالّسلا اهيلع ةمطاف هجو ءوض يف ةربإلا

 ٌّمَأ تهّبش دقلو ؛هلامجو هلاصخ يف هلثاوي نأ (هلامك ةليل ردبلاب فصوي هلآو هيلع هللا لص

 رداصملا ناعذإ نع كيهان «ردبلا ةليل رمقلاب ةينارونلا ءارهزلا ةعلط لامج كلام نب سنأ
 اهيا نياهيطخ ىف اوهاسةباميفلا رادك نأ نقيرفلل رغما ةيظرافلا

 نأ هلوق لثم «ةهفات لاوقأو ءارآب ءاجو هباتك يف قرشتسملا اذه طبخ دقل :لوقأ

 هثعب لبق ينيدلا يبنلا روعش تظقيأ دق ىراصنلا َّنأ همعزو «دمحم يف ًارثأ ةينارصنلل

 دقتعي هّنأب هلوقو ٠١5( ص) ةينارصنلا لوصأ نآرقلا يف دجي ِهّنأب هلوقو 2230٠١. ص)

 َّنأ ىري ِهَّنَأو 23٠١1 ص) نآرقلا يف ءاج دق هاريو دمحمل نكت ملام ةمصع نم ىسيعل

 نبا حيسملا ىري ِهَّنأو 22١8 ص) ءىثلا ضعب هيلإ فيضتو مالسإلا لمشت ةينارصنلا

 رظنا) ءارآلا هذه لاثمأو ١١١( ص) يفارخلا قوذلا مئالي ينافرع ىنعمب ديحولا هللا

 تايصخش رهطأو زربأ يف مالسإلا براح نأ بجع الف .(17-17 :" ينيمألل ريدغلا

 تصخلت دقلو .ىلاعت هللا مالس ًاعيمج مهيلع اهلعبو اهيبأو ةمطاف :عصانلا هخيرات اهفرع

 :ٍلي ام اهلعبو مالسلا اهيلع ءارهزلا رمأ يف هباتك اهنّمض يتلا تايرتفملا

 اهتخأو ءاهنم لمجأ ةيقر اهتخأ تناك لب «ةليمج نكت مل مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنِإ ١-

 .اهنم ىكذأ بنيز

 مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهجوز ناكو «ةسباع تناك مالسلا اهيلع اّنإ -

 ا

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 هتجوزل لاق رمتلاب داع اذإف هرم ةنفح لباقم دوهيلا دحأ نيتاسبل ءاملا ىقتسي

 .دالوألا يمعطأو يلك :ًاسباع

 يف مانيو ةرفانم لك دعب درحي يلع ناكو «ةئيس تناك نيجوزلا نيب ةقالعلا ْنِإ -"

 نم يكبت يهو ًاموي هتنبا ىأر يبنلا ْنَأو ءنيح ىلإ امهنيب قفوي يبنلا ناكو ءدجسملا
 !!!امل يلع مكل

 !!اهيف ًابغار نكي مل يلع كلذكو «يلع يف ةبغار نكت مل ةمطاف َّنِإ -4

 ربكو هفنأ ةبصق ضافخناو نيترتافلا نيتريبكلا هينيعل هجولا يبب ريغ ناك ًايلع َّنِإ -4
 دود [سدض لودلا ادهش ونسب و تدع دلعال كفاك و علو نلعب

 ؛هتتبال ًءاضرإ هتعاجش حدتمي ناك هَّنأ عم لعل تافتلالا ليلق ناك يبنلا نإ -1
011 7 

 نافع نب نامثع دصقي) هل ةارادم رثكأ اناك نيذللا نييومألا هيّرهص حدتمي ناك هّنأو

 .(صاعلا ابأو

 هيلع يبنلا دامتعا مدع نمو «هتنبا ةداعس ىلع يبنلا لمع مدع نم ملأتي ناك ًايلع َّنِإ ١-

 .هيلإ ةدايقلا ميلست بنجتي يبنلا ناكو «ةريبكلا لامعألا يف

 ةمطاف تناكو ءتاهجاوم يبنلا جاوزأ نيبو امهنيب لصحت تناك ةمطافو ًايلع ْنِإ -8

 !اهبناجل زاحني نكي م ِهّنأل اهيبأ ىلع بتعت

 رد ليمأ قرشتسملا اهدروأ ىتلا ةبيرغلا تايرتفملاو ةبيجعلا لاوقألا ةصالخ هذه

 !!رتيعز ذاتسألا هباتك مجرتم اهيف همغانو «مغنم

 معازملا هذه رثكأ نع ةيفاو ةباجإ اذه انباتك تايط يف دجيس ميركلا ءىراقلا نأ عمو

 :دقاحلا قرشتسملا اذه تالوقت ىلع راصتخاب بيجن انّنأ الإ :ةدقاحلا تايرتفملاو



 ديفا

 هتعضب ٌقح يف هلآو هيلع هللا لص قّدصملا قداصلا مالك عم مغنمرد معازم ضقانتت
 عن

 تناك :اهلوق يف ءاهقح يف كلام نب سنأ مأ ةداهش عمو «(ةّيسنإ ءاروح ةمطاف ىتنبا»

 ةبرشُم ءاضيب ءباحسلا نم جرخ اذإ ًاماغ رفك سمشلا وأ ردبلا ةليل رمقلاك ةمطاف

 .ًاهبش ملسو - هلآو - هيلع هللا ىلص هللا لوسرب سانلا دشأ نم ؛دوسأ رعش اه «ةرمح

 ٌتيأر ام» :اهلوقب اهثيدحو اهيدهو مالسلا اهيلع ةمطاف قلُخل ةشئاع تدهش دقل
-2 

 .«ةمطاف نم هدوعقو همايق ىف هللا لوسرب ًاثيدحو ًايدّهو الدو ًاتمس هبشأ دحأ

 يقلَح ٌتهبشأ» :هيف هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاق دقف «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ امأ

 لضفأ هّنأ ملسو هلآو هيلع هللا لص هل دهشو .«اهنم انأ يتلا ترجش نم تنأو ءيقلُحو
5 03 َ# 03 2 

 .(رفك دقف ىبأ نمف «رشبلا ريخ ٌنِع» :هنع لاقو .ًاقلخ مهنسحأو ءًالح مهمظعأو هم

 مههبشأو رشبلا ريخ وهو - مالسلا هيلع يلع موقي نأ فاصنإ ىندأ وذ ٌدحأ لقعيأ

 هعماسم ءلم نأ عم !؟ىفطصملا ةعضب مالسلا اهيلع ةمطاف مكلب - هيدهو هقلحُ يف يبنلاب

 هلوقو ««كاضرل ىضريو ءكبضغل بضغي هللا َّنإ» :ةمطافل هلآو هيلع هللا لص يبنلا لوق

 يهف اهفرعي مل نّمو ءاهفرع دقف هذه فرع نم :اهديب ذخآ وهو هلآو هيلع هللا لص

 ريمأ مسقأ دقلو !؟«يناذآ دقف اهاذآ نّمف «ّيبنج نيب يتلا يحورو يبلق يه ينم ةعضب

 ىلع لهسلا نم َّنإو !؟ّطق هفلاخت مل اأو ءطق هتجوز بضغُي مل هنأ مالسلا هيلع نينمؤملا

 ليلد يأ ةماقإ نود مالكلا قلطي مادام هّسفن هل لّوست ام معزي نأ ضرغم وأ ّيبصان يأ

 .همعازم ىلع

 هراختفا هيلع دهشيف «مالسلا اهيلع ةمطاف يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةبغر اّمَأ

 :ةيواعم نم هءاج باتكل هباوج يف ءاهنم هجاوزب

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 يتعءاديشلا ديس ةرعو _ .يرهضو نعا ىبتلاددع

 يلا ني كلا جوش يسمُيو يحضُي يذلارفعجو

 يمحلو يمدب اهمحل (طوسم) ًطونم يسرعو ينكس دمحم ٌثنبو

 يمهسك ٌمهسهلمكنم نّمف اهنميانبادمحأاطبسو

 .تايبألا رخآ ىلإ

 نم اهجيوزت يف اهرواش امل اهوبأ كلذب دهش دقف «هيف مالسلا اهيلع اهتبغر امأو

 اهتوكس «ربكأ هللا» :هلآو هيلع هللا لص لاقف ؛مالسلا اهيلع تتكسف «مالسلا هيلع ّلع

 انوكي نأ نود مالسلا |امهيلع يلع نم ةمطاف ىلاعت هللا جوزي نأ ملسم لقعي الو !«اهرارقإ

 .|ههضعب يف نيّبغار

 هللا ىلص هللا لوسرب قلل يف سانلا هبشأ ناك مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نأ انركذ

 رمقلا هّهجو َّنأك نينيعلا جعدأ» ناك هّنَأ مالسلا هيلع هتفص يف ءاج دقو .هلآو هيلع

 ّنأك ءروسكلا مخض «نيفكلا نثش «ةَبٌرْسملا ضيرع ءنطبلا ٌمخض ًانْسُح ردبلا ةليل

 .«ةضف قيربإ هقنع

 وهو !؟هيلإ تافتلالا يف يلع ىلع ريغلا مّدقي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك فيكو

 هلآو هيلع هللا ىلص هب ربخأ اك مهيلع علّطا امل ضرألا لهأ نم هدعب هللا هراتخخا لجر لوأ

 ةيناثلا علطا مث ايبن هثعبف كابأ هنم راتخاف ضرألا لهأ ىلع علطا هللا َّنِإ) :هلوقب ةمطافل

 هللا نه هلآو هيلع هللا لص هلوقبو ؛«ًايصو هتذختاو هتحكنأف يلإ ىحوأف كلعب راتخاف

 .«كجوز رخآلاو كوبأ امهدحأ نيلجر ضرألا لهأ نم راتخا

 ليلجب ماّوق ريغ يلعل هّدعب هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلع هلؤقت يف لجرلا حبقأ امو 0



 يكمل

 هتوعد ءدب نم لوطو ٍلوح لكب ةملكلا ىنعم مامتب هدضاعو هرصانو هرزاو دقو لامعألا

 الور اثراوزب ةيلقيو ايمو اريزوو اخأو سفن هل كلذ ناصن"هلكفل نسق رخال[

 .نيلجحملا رغلا دئاقب بقلملا كلذ وهو «هيزاغمو هبورح يف ديحولا هدئاق ناكو «هدعب

 نيب هيلع ملاستملا نمو «ةيوبنلا ةرتعلا ةّدوم ةّمآلا ىلع نآرقلا بجوأ دقل

 هضغبو لع بح ىه بوبخملا ىبتلا ةعرش يف قافتلاو ناميإلا ةيآ نأ نيملسملا

 : ىلع يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لوق ىلع ةَّمألا تقفتا دقو .هثيدح يتأي امك

 .(هاداع نم ٍداعو .هالاو نم لاو مهللا»

 ضغبأ نمو ينبحأ دقف ًايلع ٌّبحأ نَم» :هلوق هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع ٌمصو

 هللا لص ربخأو ؛«هللا ىذآ دقف يناذآ نمو «نناذآ دقف ًايلع ىذآ نمو .ىنضغبأ دقف ًايلع

 دقو نايس ىف ابلغ نحبأ نم ةيعبسلا اك ديعتنلا» نأ هريحأندلا يدع نعال وسلف

 ."0(يتام دعبو يتايح يف ًايلع ضغبأ نم يقشلا لك يقشلا نو الأ «يتامث

 نيذاوتملا نيجوزلا نيب لكاشم دوجوب نومعزي ءادعألا

 اندرس دقو .فالخ هّوفص رّدكي ال ماتو ةقالع نيّداوتملا نيجوزلا نيب ةقالعلا تناك

 رّوصت يتلا تاياورلا ضعب قالتخا ىلإ اوعس ةّيمأ ينب ّنكل «ةقيقح لا هذه ىلع ةمج دهاوش

 هدانسإب ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا هاور ام كلذ نمو .نيجوزلا نيب لكاشم لوصح

 ىلإ كنوكشأل هللاو» :تلاقف «ةّدش ةمطاف ىلع ّللع يف ناك :لاق ديعس نب ورمع نع

 لوسر ىلإ تكشف ءامهمالك عمسي ثيح ماقف اهرثأب يلع قلطناو تقلطناف !«هللا لوسر

 ةأرماب ةرمإ ال هَّنِإ ءيلقعاو يعمتساو يعمسا ةينب اي» :لاقف ءاهيلع هتدشو يلع ظلغ هللا

 )١( ريدغلا هباتك يف ينيمألا ةمالعلا دودر انصخل "18:1 -55.

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا «
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 ال هللاو» :تلقو «عنصأ تنك اّنع تففكف» :يلع لاق .«تكاس وهو اهجوز ىوه يأت ال

 .«ادبأ هنيهركت ائيش يآ

 لخدف «مالك ةمطافو يلع نيب ناك :لاق تباث يبأ نب بيبح نع دعس نبا ىورو

 ذخأف «بناج نم تعجطضاف ةمطاف تءاجف «هيلع عجطضاف ًالاثم هل ىقلأف هللا لوسر

 ىتح لزي ملو هترس ىلع اهعضوف ةمطاف ديب ذخأو هترس ىلع اهعضوف يلع ديب هللا لوسر

 رشبلا ىرن نحنو تجرخو لاح ىلع تنأو تلخدا» :هل ليقف لاق .جرخ مث امهنيب حلصأ

 ("7 .«يلإ نينثا بحأ نيب تحلصأ دقو ينعنمي امو» :لاقف !«كهجو يف

 رّوسملا نع لقنف - حيحصلاب موسوملا هباتك يف يراخبلا لاثمأ نم - ٌضعبلا داز لب

 ؛لهج يبأ تنب بطخ مالسلا هيلع ًايلع نأ هيف معزي .تاضقانتملاب ٌجضي ًاثيدح ةمرخم نب

 ربنملا دعص يبنلا ْنأو «ًايلع وكشت اهيبأ ىلإ تءاجف كلذ اهغلب مالسلا اهيلع ةمطاف ْنأو

 ةمطاف هتنبا ْنأب لاق مث لع هرهصب ضّرعو (صاعلا وبأ وهو) ةّيلهاجلا يف هرهص حدتماف

 ىلإ ةقلتخملا ةياورلا هذه جيورت نم ءالؤه ىمر دقو .لجر دنع ناعمتجت ال هللا ودع ةنباو

 ةبذكلا هذه بسح-هَّنأو ,مالسلا اهيلع ءارهزلا بضغأ دق مالسلا هيلع ًايلع ّنأب لوقلا

 هذه نم ءالؤه دارأو !«ينبضغأ دقف اهبضغأ نمف» يبنلا لوق قيداصم دحأ ناك دق -

 ابضغأ نيذللا نيتفيلخلا نأب اولوقي نأ هتاناكمإ لكب مهمالعإ ال اورّخس يتلا ةبذكلا

 اهعييشت يف اكرتشي ال نأ تصوأو امههيلع تبضغو |هترجه ىتح مالسلا اهيلع ةمطاف

 ةمطاف بضغأ نم َّنأب يبنلا لوقل حضاولا قادصملا احبصأ نيذللاو ءاهيلع ةالصلاو

 ءاهيبأو ةمطاف باضغإ يف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هقبس دق «هللا لوسر بضغأ دقف

 !كلذ نم هاشاح

 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تانب ركذ 277:8 ىربكلا تاقبطلا )١(



 دفق

 ةدّيس (مالسلا اهيلع) ءارهزلا ةمطاف ناهيإب كيكشتلا ةقلتخملا ةصقلا فدهتست اك

 مكنت يتاللا ءاسنلا نم اهريغ ىلع لضفت ال - ةصقلا هذه يف - يهف «نيملاعلا ءاسن

 ىلع ىشحي هنأ ةصقلا هذه يف (هلآو هيلع هللا لص) يبنلا حّرصي لب ,نهفطاوع يف ةريغلا

 اهيلع) ةمطافل لضف ال هّنأب لوقلا ىلا ةصقلا هذه يمرت دقو !!اهنيد يف نتتفت نأ هتنبا

 ريمأ ىلع اهنغضو اهتريغ اهتقاس يتلا ةشئاع ىلع - ةصقلا ريوصت دح ىلع - ًاذإ (مالسلا

 مامإ تبراحو هيف ٌّرقت نأ ترمأ يذلا اهتيب نم تجرخ ىتح (مالسلا هيلع) نينمؤملا

 .هتعاطب فزكأ يذلا اهنامز

 .(هلآو هيلع هللا لص) يبنلا نأش نم ليلقتلا - ًاضرع ولو - ةصقلا فدهتست امك

 ربنملا يقتريو هعمس ربخ دّرجمل هتنبال بضغي وهف «نييداعلا ءابآلا نم هريغك هرهظت ثيح

 هَّنأو يلع نم مهتنبا اوجّوزي نأ يف هونذأتسا دق ماشه ينب َّنأب - هتداع ريغ ىلع - حّرصيف

 مث ؛ًامارح لحي الو ًالالح مّرحيال ِهَّنأ (هلآو هيلع هللا لص) هديكأت عم - كلذب نذأي ال

 !!ةمطاف قّلطي نأ هيلعف جاوزلا ىلع رصأ نإ هَّنأب (مالسلا هيلع) ًايلع دّدبم

 نينمؤملا ريمأ ةبطخ) ناونعب هل بيتك يف يناليملا يلع ديسلا ريدقلا ققحملا ىدصت دقو

 حاحصلاب ةموسوملا ةنسلا لهأ بتك مظعم اهتدّدر يتلا ةبوذكألا هذه حضفل (لهج يبأ تنب

 .اهالطُب نّيبو معازملاو تاضقانتلا ىلع ءاوضألا ققحملا اذه طّلسو ءاهيف تدازو

 ةبيجعلا ةطيارلا :مالسلا امهيلع يلعو ةهمطاف

 ءهلآو هيلع هللا لص هللا لوسر دعب خيراتلا هفرع لجر مظعأل ةجوز ةمطاف تناك

 تناكف «هل ًاوفك نوكتل اهلّهَأ ام ةريبكلا تاناكمإلاو ةميظعلا تاردقلا نم اه ناكو

 هبرد ةقيفرو هراشتسُمو هّرس عضوم تناكو «داهجلاب ةنوحشملا هتايح يف هل دنسلا معن

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 ءامدلاب بضخملا هفيس لسغتو «هبرح سابل هل دعت مالسلا اهيلع تناك .هنع عفادملاو

 ناكو «نحملا نطاوم يف هملأ دهاشت نيح هنع يّرست تناكو .داهجلا ةحاس نم دوعي نيح

 ناكو «هترصانمل مهوعديف ةباحصلا تويب ىلإ هعم اهذخأي مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 يلع بنج ىلإ ةمطاف تناك .نيلاو رصانلا معن تناكو .هتّيولوأ نايبو هقح ىلع اهدهشُي

 ًادبأ وكشت نكت ملو .هتيهافرو هنجي يف «هانغو هرقف يف ؛هحارتأو هحارفأ يف ؛مالسلا اههيلع
 ةمطاف نكت ملو .ةرصانملاو داهجلا نع أّكلتت وأ ًاموي فقوتت لو ءاهداهجو اهتاناعم نم

 قمعأو عسوأ اههطابترا ناك لب «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل ةجوز دّرجم مالسلا اهيلع

 ةيفولا ةجوزلا اهنوك ىلإ ةفاضإ - تناك لب «ةدودحملا ةيجوزلا ةطبارلاب فصوي نأ نم
 اهنع عافدلا َّنَأ رابتعاب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةيالو نع بلصلا عفادملا - ةصلخملا

 .يناسنإلا عمتجملا لبقتسمو لآم نع عافد هتقيقح يف وه
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 د هللا

 :مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز نم ةصلختسملا سوردلا

 «حجانلا جاوزلا اهيلع موقي يتلا سسأألا مهأ نم وهو ؛جاوزلا يفرط ؤفاكت ةياعر ١-

 .رخآلل امهنم ّلك كاردإو نيجوزلا مهافت اهيلع موقي يتلا ةيضرألا نأ

 ىوقتلاو ناهيإلا وه هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدل جوزلا رايتخا رايعم -7

 .ماقملاو هاحجلاو ةورثلا سيلو «ةيونعملا وومالاو

 ىلع هتنبا ربجت م هنأ اك هتنبا ةراشتسا لبق جاوزلا ىلع قفاوي مل مركألا لوسرلا َّنِإ -*
 .جوزلا رايتخا

 ههجو ريراسأ يف تصّخش دقف ءاهيبأ رمأل تمّلس مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنِإ -4

 .اهاضر اهتوكسب تنلعأو ًءايح اهسأرب تقرطأف ءهاضر كرابملا

 .جوزلل ةيداملا ةيلباقلا عم ًاجسنم ناك رهملا رادقم َّنِإ -ه

 ةداعسلا يف اهل لخد ال هلآو هيلع هللا ىلص ءايبنألا متاخ ةنبال رهملا ةّلق َّنِإ -1

 يف يبنلا لخدتل «ةداعسلا يف مهم ريثأت رهملا رادقمل ناك ولو «نيجوزلا نيب ماجسنالاو

 .ةبيبحلا هتنبال ةريبكلا هتبحمل ًارظن اهتدايز عوضوم

 ةيفاضإ تاقفن يأ جوزلا ليمحت (هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر) بألا بانتجا -ا/

 .ةيرورض ريغ

 ىلع ةيجوزلا تيب زيهجتو :ةشيعملل ةيرورضلا لئاسولا طسبأ رايتخا -8

 .ةطاسبلا ساسأ

 ٠ مالسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف - سماخلا لصفلا ٠
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 د هنا

 ركشلاو اضرلاب ةوالح ليحتست شيعلا ةرارم

 ىلص هللا لوسر انبيبحو انديس لوقي |مك - ةضوعب حانج هللا دنع لدعت ايندلا تناك ول

 تاوامسلا رابج دنع ايندلا تناك اذإو ؛ءام ةعرج اهنم ٌرفاكلا ىقس امل - هلآو هيلع هللا

 «هئايلوأو هئاّبحأ نع اهيوزي نأ بجع الف «ةميقلا ةّلقو ةعضلا نم ردقلا اذبب ضرألاو

 اهنم تناع يتلا شيعلا ةواسق لصفلا اذه يف دهاشن نحن اهو !!هتادعأ ىلع اهضيفيو

 نابأو نيماعلا ءاسن نود ابر اهافطصا يتلا يهو مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديس

 ةناحير !!ًابجع ىرنل مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب يف ًاديور لخدن .نيملاعلا ىلع اهلضف

 اهردص يف ةنشخلا ةيدلجلا ةبرقلا رثؤت ىّتح ةبرقلاب يقتست هنيع ةّرقو هتعضبو هللا لوسر

 .ىحرلا دي ىلع مدلا ليسيف اهادي لجمت ىتح ىحّرلاب ٌرجتو «ةيلإلا رارسألا عضوم

 نم اهبيصي ىتحو ءاهمايث نكدت ىّتح ردقلا تحت دقوتو «اهمايث ٌربغت ىتح اهتيب حسكتو
 دجت ال مث ةقاشلا لامعألا هذه لكب مالسلا اهيلع ءارهزلا موقت فيكو .ميظع ررض كلذ

 ىتح اهءارحم يف تفقو ليللا اهّنج اذإف !!ةيلاتتم مايأ ةثالثل اهدوأ ميقي ًاماعط اهتيب يف

 هيلع فلعت «شبك كسم :هاوس اهدنع سيل يذلا شارفلا ىلإ يوأت مث ءاهامدق مروتت

 نيلجحملا رغلا دئاقو نينمؤملا ريمأ اهجوز عم هتشرتفا ليللا ناك اذإف ,مهريعب راهنلاب

 !!مالسلا هيلع

 رشع ينثا يف ليخنلا فعسب تطيخ ةقلخ ةلمشب ةفتلم ًاموي يدمحملا ناملس اهآر

 يفل ىرسكو رصيق ثانب َّنِإ !!هانزحاو :ىدانو ىكب نأ هسفن كلاتي ملف ءًاعضوم

 ينثا يف تطيخ دق ةقلخ فوص ةلمش اهيلع مالّسلا اهيلع دمحم ةنباو «ريرحلاو سدنسلا

 !!ًاناكم رشع

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠
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 «لبإلا ةلجأ نم ًءاسك اهيلع ىأرف ًاموي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهيلع لخدو
 ايندلا ةرارم يلجعت .هاتنب اي) :لاق مث هانيع تعمدف .اهدلو عضرتو اهيديب نحطت يهو

 !!«ةرخآلا ةوالحب

 اهيبأ يدي نيب اهسفنب يقلتس له !؟مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ىدل باوج يأ

 ؟ةذشلا هذهو ناحيتمالا اذه لع ريصتس اَهنأب لوقتس له !؟هيناعتو هبساقت ام هثبنف

 يف ىرت ال مالسلا اهيلع ءارهزلا ؛ًاردق لجأو مظعأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف !!الك

 نم اهعّرجت اهيلع بّجوتي ةاناعم ةرارمب ٌسحت الو ءاهيلع ربصلا يغبني ةنحم اذه عضولا

 يغبني ان الإ هلك اذه يف ىرت ال مالسلا اهيلع ءارهزلا !ةرخآلا يف اهمنغت ةوالح لجأ

 اهيلع ءارهزلا تلاق .اهلجأ نم ىلاعت هدمحت نأ بّجوتي ًءالآو ءاهيلع ناثحلا هللا ركشت نأ

 !هئالآ ىلع هلل ركشلاو «هئامعن ىلع هلل دمحلا هللا لوسر اي :مالسلا

 اهابأ يطعيس دودولا برلا نأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ىلع ءامسلا درت نأ بجع الو

 :هللا لزنأف :ةياورلا لوقت !نايضري ىتح ةمايقلا موي اهيطعيو

 074 ىضْررَتَف كلير ف كيطْعُي فْوَسْلَو#

 «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهجوز نع ىتح اهتاناعم مالسلا اهيلع ءارهزلا تفخأ دقل

 سيل اَّأب تباجأف «هلوانتي ءيش اهدنع ناك نإ اهنأسو ًاموي اهجوز اهيلع لخد دقلو

 رثؤت تناك ام الإ ًاماعط نيموي ذنم كلمت م اّئأب ةرذتعم تبّقع مث :هيلإ همدقت ءيش اهيدل

 الأ «ةمطاف اي :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لءاست !! اهيلإ سانلا برقأ ىتح اهب ملعي نأ

 يهلِإ نم ييحتسأل نإ ,نسحلا ابأ اي :ماركلا ةنبا تّدر ؟ًائيش مكيغبأف ينيتملعأ ٍتنك

 . ةيآلا :ىحضلا ةروس )١(



 دافطلا

 ام لك لمعي اهجوز َّنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا تملع دقل !!هيلع ردقت ال ام كفّلكأ نأ

 ؛ءيش لمع هعسوب نكي هّنألف ًائيش مهل بلجي ملاذإ مالسلا هيلع هّنأو ,مهلجأ نم هعسوب

 هل ببستف هيلع ردقي ال ءيشب اهجوز بلاطت نأ اهسفنل ةليلجلا ةديسلا هذه زيجت فيكف

 نونمالملا يمال ا وترتللا يبست لأ انتو رم نسعس ءايلا دبش نإ هلك | عيرطاو قدألا

 .ماعط نود رثكأ وأ نيموي يوطت نأ رمألا بلطت ول ىتح «مالسلا هيلع

 فوصلا لزغت نأ لب !؟هءادر اهجوزل طيختف فوصلا لزغت نأ ءاسنلا ةديس تفنأ له

 دحأل ةيسنإلا ءاروحلا هذه تكش له !؟اهيلفطو اهجوزو اهسفنل شيعلا ةمقل نّمؤتل

 ًازبخ هنم زبختل هنحطت ريعشلا نم ًاردق يرتشتل يدوهب لجر ةأرما دنع اهتوسك نهرت اهم

 !؟اهينباو اهجوز عم هب تاتقت

 |مههبحطصاف «ناريغصلا اهالفط عاجو مالسلا اهيلع هللا لوسر ةناحير تعاج دقل

 هعزني ولد لك ءازأ ذخأيو ءالدلا عزني ذخأف ءيدوهب لجر ىلإ مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 ةرباصلا هتجوز هب تاتقتل رمتلا ضعب عمج مث ءرمتلا كلذ نم هيدلو معطأف «ةدحاو ةرمت

 !!نيلسرملاو ءايبنألا متاخ تنب

 اعاع نواب اهقاوت ايلعيودسب اذ فديت اولها يهاللا لوس ناك قلو

 يديس نينسحلا ماعطإ ىلع اهنيعيل اليل نبللاو رمتلاب هتنبال يتأي ناكف «نايحألا بلغأ يف

 تدجنتسا ةليلجلا ةديسلا هذه َّنأ خيراتلا انثدحيو .امهيلع هللا مالس ةنجلا لهأ بابش

 ةدش نم نايكبي اناك نيذللا نيريغصلا اهيدلو ماعطإل هلآو هيلع هللا ىلص اهيبأب ًاموي

 !!هايإ اهاطعأف رمت ةلضف هيدي نيبو هلآو هيلع هللا لص اهوبأ اهءاجف .عوجلا

 فيضلا ترثآ مالسلا اهيلع ءارهزلا ْنأ رون نم فرحأب خيراتلا نّود لباقملا يفو

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠
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 مهماعط فيضلا امعطأ اهجوزو اأو ءاهينباو اهجوزو اهسفن ىلع موي مهءاج يذلا

 .«فيضلا لجخي الئل لكألاب نارهاظتي مالظلا يف اسلجو جارسلا ائفطأو نييبصلا امّونو

 ."74ةٌصاصخْرِهب ناك ْوِلَوْمهسفنَأ ىلَع َ وُرِثْوُيَو# امهيف ىلاعت هللا لزنأ احبصأ املف

 ءارهزلا فقوم حدمتو دّجَمت نآرقلا تايآ تلزنو ءاشوهدم خيراتلا لّجس دقلو

 نيح «تيبلا اذه نم راونألا تبستكا يتلا مهتمداخ فقومو لب ءاهينباو اهجوزو

 نيمئاص ًاثالث اوتابو ,مهراطفإ ماعط ىلع ًاريسأو ًايتيو ًانيكسم ةيلاتتم لايل ثالثل اورثآ
 نينمؤملا ريمأ قلطنا عبارلا مويلا ناك |ملف «حارقلا ءاملا الإ اولوانتي مل ءمهليل نيمئاق ءمهرابن

 ةدش نم خارفلاك نوشعتري مالسلا امهيلع نانسحلا هعمو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ

 ىرأ ام ينؤوسي ام دشأ ام نسحلا ابأ اي :لاق هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا مهم رصب املف ,عوجلا

 نم اهرهظب اهنطب قصل دقو اهءارحم يف يهو اهيلإ اوقلطناف !ةمطاف يتنبا ىلإ قلطنا ءمكب

 لهأ «هللاب هاثوغاو :لاق هلآو هيلع هللا لص يبنلا اهآر |لف ءاهانيع تراغو عوجلا ةدش

 !!ًاعوج نوتومي دمحم تيب

 خيرات يف ةليمجلا ةحوللا هذه ةيواس فرحأب شقنتل (ىتأ له) ةروس تلزنو

 قئالعلاب هطابترا ٌكف ام اذإ قّلحي نأ رشبلا ناكمإب ةورذ يأ ىلإ مدآ ونب فرعيل «ةيناسنإلا
 .ةطباهملا ةيندلا ايندلا هذه ىلإ هقثوت يتلا ةيويندلا

 اهجوز سبالام لزغت مالسلا اهيلع ةمطاف

 انرصع يف لودلا ىقرأ يف اهعابتا يرجي ةهازنلل ةدعاق مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ عضو
 هيّدصت لبق ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا هلاومأب فشك ميدقتب لوؤسملا ٍبّلاطُي ذإ ءرضاحلا

 )١( ةيآلا :رشحلا ةروس 4.



 فقل

 هسفن بساحُت - مكاحلا وهو - مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نأ ىرنو ءاهدعبو ةّيلوؤسملل

 ام ريغب مهدالب نم جرخ وه ْنِإ هبساحت نأ ةّمألا نم بلطي لب «دحأ هبساحُم نأ نود

 نكمأ ىتم .نيملاعلا ءاسن ةدّيس هتجوز لزغ نم هصيمق نأ سانلل فشكي ٌمث !لخد

 ىتم !؟اهجوزل ًاصيمق هنم عنصتف فوصلا لزغتل ًاتقو كلتمت نأ مالسلا اهيلع ءارهزلل

 ولت سردلا يقلت نيمركألا تنب يه اه ؟فوصلا لزغل غّرفتت نأ ةدودكملا ءارهزلل نكمأ

 .جوزلا ىلإ دّدوتلاو داصتقالاو دهزلاو عضاوتلا يف سردلا

 مكدالب تلخد» :مالّسلا هيلع يلع لاق «ةتابن نب غبصألا نع بوشآ رهش نبا جرخأ

 ينذإف ثلخد ام ريغب مكدالب نم تجرخ انأ نإف ءيه اه يتلحارو يتلحرو هذه يلامسأب

 .«نينئاخلا نم

 راشأو ؟يلهأ لزغ نملاذه َّنإ .ينم نومقنت ام !ةرصبلا لهأ اي» :ةياور يفو

 .27(هصيمق ىلإ

 مالّسلا اهيلع ةمطاف لزغ نم صيمق مالّسلا هيلع يلعل ناك: بوشآ رهش نبا جرخأو

 ."”'برحلا يف هسفن هب يقّتي

 ديدش ررض اهبيصي ىتح اهتيب ي حدكت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 يهيم رزدم نمل اعلا دان دك نع انلا نيو ايبلا سانلا ترقأ ءاوهنلا نع اند

 نأ اهسفنل فنأت ال «دتحم مركأ ىلإ يمتنتو ةلالس فرشأ نم ردحنت درولا رمع يف ةأرما

 «ناتثمدلا اهادي لجمت ىتح احرلاب نحطتو ءاهردص يف ةبرقلا رْثؤت ىّتح ةبرقلاب يقتست

 .5ا/:5 بوشآ رهش نبال بقانملا(١)

 .0 5 :9 راونألا راحب ؛5 ١ :" بوشآ رهش نبال بقانملا (0)

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠
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 ديدش ررض اهتيب يف اهلمع نم اهبيصي ىتحو ءاهمايث ٌربغت ىتح هسنكتو تيبلا حسكتو

 اهتاناعمب اهابأ ربخُت نأ ءارهزلا نم بلطيف مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لحدتي ىّتحو
 هتنبا ةاناعمب هلآو هيلع هللا لص يبنلا ملعي ّمث .تيبلا لامعأ ىلع اهنيعت ًامداخ هلأستو

 بلط يبلُي نأ ّيبنلل حمسيل نكي مل ةرتفلا كلت يف نيملسملا عضو ّنكل «هتناحيرو ةبيبحلا

 نأ اهجوزو هتنبا ىلع حرتقيف ءاهقمر دسي ام دجت ال ةعئاج نوطب هلوح ناك دقف «هتتبا

 ءارهزلا حيبست)ب يِّمس يذلا صاخلا حيبستلا |مهمّلع مث ؛مداخلا نم لضفأ ًائيش |مهيطعي

 ىلإ رظننو .اهّلهأ الإ اهردق فرعي ال ةبيجع ةّيونعم ةعرج باوجلا ناك .(مالسلا اهيلع

 تناكو - اهعافل تحت نم اهسأر تجرخأ اَنَأ ىرتف «مالسلا اهيلع ءارهزلا لعف در
 !!«هلوسرو هللا نع تيضر١ ًاثالث تلاقف - ءايحتسا هتفخأ

 نع «ةنييع نبا نع ؛ملسأ نب مكحلا نع ءيِرّكَسلا نع ,ناطقلا نع قودصلا ىور
 الأ» :دعس ينب نم لجرل لاق هنأ :مالسلا هيلع يلع نع «ةمامث نب درولا يبأ نع «يريرحلا

 ؟«مالسلا اهيلع ةمطاف نعو يّنع كئّدحأ

 يف رْثأ ىّتح ةبرقلاب تقتسا اهّمأو -هيلإ هلهأ ٌبحأ نم تناكو -يدنع تناك اََّنِ
 ءاهنايث ترغا ىتح كتيبلا :تحشكو ءاهاذي تلح ' ىتح ىسالاب :تدحطو:ءاهردض

 :امل تلقف ءديدش ررض كلذ نم اهءباصأف ءاهءايث تنكد ىّتح ردقلا تحت رانلا تدقوأو

 .«لمعلا اذه نم هيف تنأ ام ّرح كيفكي ًامداخ هتلأسف كابأ تيتأ ول»

 .تفرصناف تحتساف «ائاّدح هدنع تدجوف «هلآو هيلع هللا لص يبنلا تتأف

- 

 .«ةجاحل تءاج ابّمأ هلآو هيلع هللا لص بنل ملعف» :لاق

 انتكسف .عافللا لهأ اي مكيلع مالسلا :لاقف ءانعافل يف نحنو ءانيلع ادغف» :لاق



 فلا

 .(«انناكمل انييحتساو

 هيلع ذرن مل نإ انيشخف .مكيلع مالسلا :لاق مث ءانتكسف ؛مكيلع مالسلا :لاق مث

 041 ع م 0

 .فرصنا الإو هل نذأ نإف ًاثالث ملسي ءكلذ لعفي ناك دقو ءفرصني

 سلج نأ هلآو هيلع هللا ىلص دعي ملف ؛«لخدا !هللا لوسر اي مالسلا كيلعو» :تلقف

 ؟(دّمحم دنع سمأ كتجاح تناك ام !ةمطاف اي»:لاقف ءانسوؤر دنع

 .(موقي نأ هبجن مل نإ تيشخف» :لاق

 ةبرقلاب تقتسا اّمِإ !هللا لوسر اي كربخأ -هللاو- انأ» :تلقف .ءىسأر تجرخأف :لاق

 تدتريغا ىّتح تيبلا تحسكو ءاهادي تلجم ىّتح ىحّرلاب تّرجو ءاهردص ين رثأ ىّتح

 ًامداخ هتلأسف كابأ تيتأ ول :امل تلقف ءاببايث تنكد ىّتح ردقلا تحت تدقوأو ءابءايث

 .«لمعلا اذه نم هيف تنأ ام رح كيفكي

24 3 81 3 0 

 اثالث احّبسف :(ىكمانم امتذخأ اذإ ؟مداخلا نم امكل ريخ وه ام (كمّلعأ الفأ» :لاق

 3ك فيزا اريكو ؛نيثالثو ًاثالث ادمحاو «نيثالثو

 نع تيضر «هلوسرو هللا نع تيضر» :تلاقف ءاهسأر مالسلا اهيلع تجرخأف :لاق

 ."""(هلوسرو هللا نع تيضر .هلوسرو هللا

 يف هللا بأد ْنِإَو» :قباسلا ثيدحلا لقن نأ دعب ةيمطافلا صئاصخلا يف يروجكلا لاق

 عتارم نع هلبإ قيفشلا يعارلا دوذي امك ايندلا تاّذل نع مهدوذي ىلاعت هّنأ نيبرقملا هئايلوأ
 هللا ىلإ برقأ ىلولا ناك امّلكف .ةمعطألا ذيذل نع هضيرم قذاحلا ىمحي اكو «ةكله لا

 .للعلا نع 5153715 1١: ملاوعلا ؛5 ح/ 191 :1740 ح / 47:87 راونألا راحب عئارشلا للع )١(

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠

0 
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 20 «رثكأ ايندلا هذه ىف هتّيذأ تناك

 تيبلا لمع مالسلا امهيلع اهلعبل نمضت ةمطاف

 ةعيبط عم مءالتي اب نيديدجلا نيجوزلا نيب لمعلا هلآو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر عزو

 لامعألا كلت بّلطتت ثيح «تببلا جراخ لامعألا زاجنإب جوزلا ىلع ىضقف ءامهنم لك

 ةقاشلا لامعألا نم كلذ ىوسو بطحلا لقنو قوسلا ىلإ باهذلاو لاجرلاب كاكتحالا

 ًاديعب .تيبلا لخاد لامعألا زاجنإب اهيلع ىضقف ةجوزلا امأ .ةيلضع ةّوق بلطتت يتلا

 ءانأشو اهتمارك امل ظفحيو «ةيوثثألا اهتعيبط عم مءالتي ابو ؛لاجرلاب كاكتحالا نع
 .مهمرق ءاقبلاو لافطألا ةيبرتل ربكأ تقو صيصخت ىلع اهدعاسيو

 َّنِإ لاق ؛مالّسلا هيلع رفعج يبأ نع ,مجن نع ,فيس نع هريسفت يف يشايعلا ىور
 «تيبلا ٌمقو زبخلاو نيجعلا ؛تيبلا لمع مالّسلا هيلع يلعل تنمض مالّسلا اهيلع ةمطاف

 .ماعطلاب ءيجي نآو بطحلا لقن ؛بابلا فلخ ناك ام مالّسلا هيلع يلع امل نمضو

 اندنع ناك ام كقح مظع يذلاو» :تلاق ؟(ءيش كدنع له «ةمطاف ايا :ًاموي اهل لاقف

 هللا ىلص هللا لوسر ناك» :تلاق ؟«ينتريخأ الفأ» :لاق .«هب كيرقن ءيش مايأ ةثالث ذنم

 ًاوفع ءيشب كءاج نإ ًائيش كمع َنبا يلأست ال» :لاقف .«ًائيش كلأسأ نأ يناهن هلآو هيلع

 ."”ثيدحلا - «هيلأست الفالإو

 ىلإ مالّسلا امهيلع ةمطافو يلع ىضاقت» :لاق «مالّسلا امهيلع هيبأ نع «هللا دبع يبأ نع

 نود ام ةمدخب مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع ىضقف .ةمدخلا يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 )١( ةيمطافلا صئاصخلا 7: 407.

 5١. ح// ١: 10/١ يشايعلا ريسفت (؟)



 لوسر يئافكإب هللا الإ رورسلا نم ينلخاد ام ملعي الف :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقف

 .©0(لاجرلا باقر لّمحت هلآو هيلع هللا لص هللا

 3 يثك عضاوم 4 ليغ دا 03 1 ل يح ةقلخ ل كيب تتلق 2 1 اف

 (ةضوملا) تاعرص قباستتو «ءاسنلا بولق ىلع ذاوحتسالا يف ءايزألا رود سفانتت

 َنََئَأِب اهنيدتري نم فصو يف قدصي يتلا سبالملا نم بيرغو بيجع لكب نايتإلا يف
 رخآ ماع يف شيعتف عزانم الب ٌنمتدّيسو نيملاعلا ءاسن ةودق اّمأ !(«تايراع تايساك)

 ّنهطسبأو ءاسنلا رقفأ لبقت له !!(تايدتقملا) نيبو (ةودقلا) نيب ناّتشف !ًامامت فلتخم

 كلت !؟ًاعضوم رشع ينثا يف ليخنلا فعسب تطيخ دق ةكلاهتم ةقلخ ةلمش يدترت نأ

 ىلص هللا لوسر ةناحير تشاع دقل !هعومد ةبلاغم عطتسي ملف نالس اهآر يتلا ةلمشلا

 شبك دلج الإ ناكلتمي ال تاونس سمح مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف هلآو هيلع هللا

 !هيلع امانو هابلق ليللا مهنج اذإف راهنلا يف ريعبلا فلع هيلع ناعضي

 دمحأ رفعج يبأل هلآو هيلع هللا لص يبنلا دهز باتك نم سوواط نبا ديسلا ىور

 :هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلع ةيآلا هذه تلزن امل هنأ ءيمقلا

 ىكب 4ُوُسْعَم نْجْرْهْنِم باب لكحل بو ةعْيَس اهل َنيِعمْجَأْ هدوم منهج
 ليئربج هب لزن ام اوردي ملو «هئاكبل هتباحص تكبو ًاديدش ًءاكب هلآو هيلع هللا ٍّلص يبنلا
 ةمطاف ىأر اذإ هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناكو .همّلكي نأ هتباحص نم دحأ عطتسي ملو

 .اهب حرف مالّسلا اهيلع

 )١( راونألا راحب ١ :57//ح ١.

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠
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 :لوقتو هيف نحطت يهو ًاريعش اهيدي نيب دجوف ءاهتيب باب ىلإ هباحصأ ضعب قلطناف
 .هئاكبو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ربخب اهربخأو اهيلع مّلسف .4ىَْنأَو ٌرْيَح هللا َدْنِع امو#

 الف .لخنلا فعسب ًاناكم رشع ينثا يف تطيخ دق «ةقلخ اهل ةلمشب تفتلاو تضهنف

 ىرسكو رصيق تانب َّنإ !هانزح او :لاقو ىكبو ةلمشلا ىلإ يسرافلا ناماس رظن تجرخ
 يف تطيخ دق ةقلخ فوص ةلمش اهيلع مالّسلا اهيلع دمحم ةنباو هريرحلاو سدنسلا يفل

 !ًاناكم رشع ينثا

 لوسر اي» :تلاق هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلع مالّسلا اهيلع ةمطاف تلخد [ملف

 نينسم سمخ ذنم يلعو يلام ,قحلاب كثعب يذلا وف «يسابل نم بججعت ناملس َّنإ «هللا

 نمل انتقفرم َّنإو ؛هانشرتفا ليللا ناك اذإف ءانريعب راهنلاب هيلع فلعن ءشبك كسساُلإ
 .(فيل اهوشح مدأ

 ؛,"7ثيدحلا- .«قباوسلا ليخلا يفل يتنبا َّنِإ !ناملس اي» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف

 .دهاشلا عضوم هنم اندروأ دقو

 مهماعطل اريعش ضرتقيل ءارهزلا ةءالم نهري نينمؤملاريمأ

 نأ الإ ريعش نم تانفح عضب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ضرقي نأ ٌيدوهيلا ضفر

 ىلع فاخي ام رثكأ هلاومأ ىلع فاخي ةرذحلا ةّيداملا هتعيبطب ٌيدوهيلاف ءًائيش هيدل نهري

 شيعي يذلا هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر رهص هّنأب ٌيدوهيلل نينمؤملا ريمأ لقي مل .هتايح

 هتجوز ةءالم الإ ّيدوهيلا كلذ ىلإ هعفدي ًائيش هراد يف دجي مل هّنكل ؛هتلود فنك يف ّيدوهيلا

 .هتايحضتو هفيسب مالسإلا مئاعد دّيش يذلا لجرلا لمح اذكهو !!مالسلا اهيلع ءارهزلا

 .ةيقاولا عوردلا نع 258 ص :نازحألا تيب )١(



 دفق

 هب اعفديل هنحطتل ءارهزلل ريعشلا ىطعأف هتيب ىلإ داعو ءيدوهيلا ىلإ اهعفدف ةءالملا لمح

 نم اهلضفب لقتنيس هّنأ ةءالملا ذخأ نيح ّيدوهيلا ملعي لو .مايأ ةعضب |ملافطأ نع عوجلا

 .رونلا ىلإ تاملظلا

 ةءالم هيلإ عفدف ءائيش هنهرتساف ًاريعش يدوهب نم ضرقتسا مالّسلا هيلع ًايلع َّنأ يور
 يف اهعضوو راد ىلإ يدوهيلا اهلخدأف .فوصلا نم تناكو نهر مالّسلا اهيلع ةمطاف

 ًاعطاس ارو تأرف:«لغشب ةءالملا هيف يذلا تيبلا هتجوز تلد ةليللا تناك الف .ثبب

 .هلك هب ءاضأ تيبلا يف

 سس

 بّجعتف «ًايظع ًاءوض تيبلا كلذ يف تأر اََّئأب هتربخأف اهجوز ىلإ تفرصناف
 لخدو ًاعرسم ضهنف .مالّسلا اهيلع ةمطاف ةءالم هتيب يف َّنأ يسن دقو اهجوز يدوهيلا

 ةمطاف ةءالم نم عملي «رينم ردب نم لعتشي هّنأك اهعاعش رشني ةءالملا ءايض اذإف تيبلا

 .مالّسلا اهيلع

 نم نونامث عمتجاف .اهتابرقأ ىلإ ودعت هتجوزو «هئابرقأ ىلإ ودعي يدوهيلا جرخف
 ."'وهلك اوملسأف كلذ اوأرف دوهيلا

 يدوهيلا ديز ةأرما دنع امل ةوسك مالسلا اهيلع تنهرو :بوشآ رهش نبا بقانم

 !انراد يف راونألا هذه ام :لاق هراد ديز لخد اللف ءريعشلا تضرقتساو ةنيدملا يف

 ملسأ ىتح «هناريجو هتأرما تملسأو لاحلا يف ملسأف !ةمطاف ةوسكل :(هتأرما)تلاق

 ام ولات

 .جئارخملاو بقانملا نع 75 ح 70 :47 راونألا راحب )١(

 .118- 1117: بوشآ رهش نبا - بلاط يبأ لآ بقانم )١(

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠
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 ًءاعد اهملعيف هّللا لوسرل عوجلا وكشت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 لاقف ؛:ةصاصخ مالّسلا هيلع ًايلع تباصأ :لاق «ةلفغ نب ديوس نع يدنوارلا ىور

 3 هدنع ناكو -هتتأف .«هتلأسف هلآو هيلع هللا لص يبنلا تيتأ ول» :مالّسلا اهيلع ةمطافل

 اهيلع ةمطاف ّقدل اذه َّنِإ :نميأ ّمأل هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف .بابلا تقدف -نميأ

 .«اهلثم يف انيتأت نأ انتدوع ام ةعاس يف انتتأ دقلو «مالّسلا

 ءديمحتلاو حيبستلاو ليلهتلا اهماعط ةكتالملا هذه !هللا لوسر اي» :مالّسلا اهيلع تلاقف

 ران مالّسلا مهيلع دمحم لآ تيب يف سبتقا ام قحلاب ينثعب يذلاو» :لاق ؟«انماعط ام/ف)

 نهكملع يتلا تاملك سمخلا ينملع لب» :تلاقف .«ليربج نهينملع تاملك سمح

 محار ايو «نيتملا ةّوقلا اذ ايو ,نيرخآلا رخآ ايو «نيلوألا لّوُأ اي» :يلوق :لاق .«ليربج

 .«نيمحارلا محرأ ايو ,نيكاسملا

 نم تبهذ» :تلاقف ؟«كءارو ام» :لاقف .مالّسلا هيلع يلع ىلع تلخدف تفرصناف

 ."7(كمايأ ريخ» :لاقف .«ةرخآلاب كتيتأو ءايندلل كدنع

 ةرخآلا ةوالحب ايندلا ةرارم يلجعت ,هاتنب اي

 «بكارلا ةغلبك ايندلا نم مهتغلب نوكت نأ هباحصأ هلآ هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىصوأ

 نم نوّرفي !ىك ايندلا لوضف نم اوّرفي نأ مهرمأو «مالسلا اهيلع ءارهزلا نأش ناك اذكهو

 !ةفيجلا نونّوهب اك ايندلا مهسّفنَأ ىلع اونّوهي نأو «مارحلا

 .5١١ح 5 ص :يدنوارلل تاوعدلا )



 يفك

 سانلا رقفأ هيدتري ام يدترت ءايبنألا متاخ ةنبا مالسلا اهيلع ءارهزلا يه اهو

 اهدلو عضرتو «نيتلجملا نيتثمدلا اهيديب طيسبلا مهماعط نحطتو لاح مهفعضأو

 .يريشقلا ريسفتو مالّسلا هيلع دمحم نب رفعج نع «يبلعثلا ريسفت .ةركاش ةدماح يهو

 ءاسك اهيلعو مالّسلا اهيلع ةمطاف هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىأر ِهَّنأ ءيراصنألا رباج نع

 .اهدلو عضرتو اهيديب نحطت يهو «لبإلا ةلجأ نم

 ةوالحب ايندلا ةرارم ٍلّجعت «هاتنب اي» :لاقف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر انيع تعمدف

 :هللا لزنأف ؛(هئالآ ىلع هلل ركشلاو .هئامعن ىلع هلل دمحلا هللا لوسر اي» :تلاقف .«ةرخآلا

 ."74 ىضْرَتف كبَر كيِطْعُي فوسلو#

 تيبلا لمع  مالسلا اهيلع هتنبا دعاسي هلآو هيلع هللا ىلص هّللا لوسر

 ىوقأ هَّنَأ عم .هدحول شوراجلا يف نحطي نأ اهجوزل مالسلا اهيلع ءارهزلا ىبأت
 لامعألا ءادأب امل لّمكت (يف «تيبلا لمعب هل تلّمكت دقف ءادوع اهنم بلصأو ًاندب اهنم

 ةنوحشم مالسلا هيلع ةمطافو نينمؤملا ريمأ تيب يف ةايحلا تراس اذكهو .هجراخ

 .اهبعاصم زواجت ىلع نانواعتيو «ةايحلا قاشم ةهجاوم يف نادضاعتي «مهافتلاو ةذوملاب

 نع هتراتخا يذلا شيعلا ةواسق ىلع - نينمؤملا ريمأ عم ةّيجوزلا اهتايح ٌءارهزلا تنّول

 ةسردم |مهتيب ىحضأف ءٌونحلاو مهافتلا ءفد اهيف تخفنو «ةيهازلا ةّبحملا ناولأب - يعو

 اودّسج نيعمجأ مهيلع هللا مالس بنيزو نيسحلاو نسحلا لاثمأ نم ةقلامع اهنم جّرخت

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر لخديو .دومصلاو خومشلاو ءابإلا ةلثمأ عورأ ةّيناسنإلل

 ىيعأ اهّيَأ ٌونح يف (هلأسيف ءشوراجلا يف اهجوز عم نحطت اهاريف ةبيبحلا هتعضب ىلع

 .يبلعثلا ريسفت نع ,7 47 :” بوشآر هش نبال بقانملا )١(

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠
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 نم ءاج َدرلا ْنأ ظحلنو «ةبعتملا يه ًاندب فعضألا هتنبا نوكت نأ عقوتي هنأ عم ءبعتو

 «ةبعتم اهّتأ مالسلا اهيلع ءارهزلا لقت مل .ةبعتملا يه ءارهزلا َّنأب مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 لاونملا اذه ىلعو .بعتلاب اهنم رثكأ ٌسحي دهاجملا اهجوز لعلف ءكلذك تناك اَّنأ عم

 رخآلا رثؤي امهنم لك «مالسلا امهيلع ءارهزلاو نينمؤملا ريمأ تيب يف ريست ةايحلا تناك
 .نحطلا يف هدعاسيف هرهص عم سلجي هللا لوسر ىرنو «هسفن ىلع همّدقيو

 اهيلع ةمطافو وه هدجوف مالّسلا هيلع يلع ىلع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لخد

 يلع :لاقف ؟«ىبعأ امكيأ» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف .شوراجلا يف نانحطي مالّسلا

 ىلص يبنلا سلجو تماقف .ةّينُي اي يموق» :اهل لاقف .(هللا لوسر اي ةمطاف» :مالّسلا هيلع

 .'""بحلا نحط يف هاساوف «مالّسلا هيلع يلع عم اهعضوم هلآو هيلع هللا

 ةعئاجلا هتلئاعل تارمت عمجيل ءاملا يقسي مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ

 اهينبا دقتفيف «مالسلا اهيلع ءارهزلا هتبيبح تيب هلآو هيلع هللا لص قيفشلا بألا روزي

 بلطيل ّيدوهي لجر تيب ىلإ هعم امههبحطصا امهابأ َّنأ ملعي مث ؛مالسلا امهيلع نينسحلا

 كلذ تيب ىلإ يبنلا مهقحليف ءءاشحألا حفلي يذلا عوجلا بحل هب ءىفطُي ماعطلا نم ًائيش

 نع ةدحاو ةرمت ىضاقتيو «رئبلا نم ءاملا عزني مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىريف «ّيدوهيلا

 اهيلع ءارهزلل رمتلا نم ًائيش نينمؤملا ريمأ عمجي |ير ةئينه هللا لوسر سلجيو .ولد لك
 ريخ حدكي «ةقيلخلا تويب فرشأ لب «ةنيدملا تويب فرشأ ةايح تناك اذكه .مالسلا

 ةدّيس هتجوو هب تادقت ريمي اماعط نمؤيل ئدويي لج تثني يف هللا لوسو دعب ةّيربلا

يرشلا لمعلا نم ةّيربلا ريخ فكنتسي مل .ةئجلا لهأ بابش ادّيس هادلوو نيملاعلا ءاسن
 ف

 .ةضورلاو لئاضفلا نع «41/ ح / 01 :4ا راونألا راحب )١(



 دكقلا

 هعزني ءام ولد لكل ةدحاو ةرمت ناك ولو رجألا لقتسي لو !!ّيدوهي لجر تيب يف ناك ولو

 !رئبلا نم

 اهانأ لاو: هيلعاسلا ليحل لويمر نأ :ةلآو هيلعذللا مانا ليسو كفو ةيلطاف قف

 سيلو انحبصأ :تلق «تلاق ؟مالّسلا |مهيلع ًانيسحو ًانسح ينعي -ّينبا نيأ» :لاقف ًاموي

 كيلع ايكبي نأ فوختأ ُنِإف هب بهذأ :مالسلا هيلع يلع لاقف ؛قئاذ هقوذي ءيبش انتيب يف

 .يدوب نالف ىلإ هب بهذف .ءيش كدنع سيلو

 (هيديأ نيبو ةبرشم يف نابعلي امهدجوف .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هيلإ هّجوف
 هيلع يلع لاقف :لاق ؟اهيلع ٌرحلا دتشي نأ لبق ّينبا بلقت الأ !يلع اي :لاقف .رمت نم لضف

 اهيلع ةمطافل عمجأ ىتح هللا لوسر اي َتسلج ولف «ءي انتيب يف سيل انحبصأ :مالسلا

 لك يدوهيلل عزني مالّسلا هيلع يلعو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر سلجف .تارقم مالّسلا

 هللا لوسر لمحف .لبقأ مث هتزجح يف هلعجف ءرمت نم ءيش هل عمتجا ىتح «ةرمتب ولد
 .")(|مهبلقأ ىتح رخآلا مالسلا هيلع يلع لمحو امهدحأ هلآو هيلع هللا لص

 نينسحلا ماعطإ ىلع اهنيعُيل نيللاو رمتلاب ةمطاف يتأي يبنلا

 ءينب اهل يتأيو مالسلا اهيلع ءارهزلا هتنبا دقفتي نأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر داتعا

 اهدجوو ليللا فصن اهاتأف .مالسلا امهيلع نينسحلا ةئشنت ىلع اهدعاسيل ماعطلا نم

 ىّرسف ءانايع اهاري يتلا اهاح هل تكشو تكبف ءاهثّدحي اهئازأب فقوف ؛ةعجطضم

 «ةياصولاب اهجوز هئافطصاو «ةلاسرلاب اهيبأل ىلاعت هللا ءافطصا نع اهثّدح نأب اهنع

 انرتخا نيذلا نوفطصملا هللا دابع نحن !ةمطاف اي .هتنج اهم نّيز نيذللا اهينبا هئافطصاو

 )١( ص :يبالودلل ةرهاطلا ةيرذلا ١55 ح 185.

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠
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 !انل هاضري امو «هب هللا انيلتبي ام ىلع ربصلاب انارحأ امو «هيحوب انمّركو هقلخ نم

 اي :مالّسلا هيلع يلعل الاق يلبحلا ًارريوجو ثعشألا تعمس :لاق ةتابن نب غبصألا نع

 ةمطافو انأ انيب ءمعن» :لاق .مالّسلا اهيلع ةمطافو تنأ كتاولخ يف انثدح «نينمؤملا ريمأ

 اهيتأي ناكو ؛ليللا فصن هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لبقأ ذإ ءءاسك يف مالّسلا اهيلع

 .«اهلايحب ًالجرو يلايحب ًالجر عضوف لخدف «نيمالغلا ىلع اهنيعُيل نبللاو رمتلاب

 كيكبُي ام :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهل لاقف .تكب مالّسلا اهيلع ةمطاف َّنإ مث»

 لوسر اهل لاقف .انقوف هفصنو انتحت هفصن ءاسك يف «ىرت ام انلاح :تلاقف ؟دمحم ةينب اي

 هضرأ ىلإ هئامس نم ةعالطا علّطا ىلاعت هللا َّنأ نيملعت امأ «ةمطاف اي :هلآو هيلع هللا لص هلل

 !هيحو ىلع هنمتتأو هتلاسرب هثعتباو ًايفص هذختاف ,كابأ اهنم راتخاف

 ,كّلعب اهنم راتخاف هضرأ ىلإ هتامس نم ةعالطا علطا هللا نأ نيملعت امأ «ةمطاف اي

 !ًايصو هذختا نأو هكجّوزأ نأ ينرمأو

  ةنيزب هنّيزي نأ هّبر (لأس :راحبلاو رضتحملا يف)كاش ضرألا َّنأ نيملعت امأ «ةمطاف اي

 .«ةنجلا ناكرأ نم نينكرب «مالّسلا امهيلع نيسحلاو نسحلاب هنّيزف .هقلخ نم ارشب اهب نّيزي

 ."7(شرعلا ناكرأ نم نكر» :يورو

 اهيبأب دجنتست ةمطافو عوجلا نم نايكبي نانسحلا
 هه يهم

 مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع لخد مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع َّنأ دعس نب لهس نع

 .نايكبي مالّسلا امههيلع نيسحو نسحو «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب

 )١( 5ص يسوطلل يلامألا ٠ : / ح  9417١:"ا/ راونألا راحب ؛١ 59 ص رضتحملا ؛08 5 4.



 .«عوجلا» :تلاق ؟«امههيكبي ام) :لاقف

 .«كيبأ ىلإ لسرأف» :لاق

 ارق تادنا نإ ذل اقر هلق هيتنن وول او ناضل له لوط لاو داق كاسر

 ب ليخااحا ناك انجح انيخ نق: فاتقلأات ءىش كدنع ناك نإ «هللا لوسر اي»

 هب تاتنت ام دجتن ال ةعوجوملا مالسلا اهيلع ءارهزلا

 .ةمطاف دوعن انب قلطنت الأ» ”ناقدلا ملفا [هيرقلا نأ ةيصع ني ناروغ رع

 .«نذأتساو مّلسف ؛اهباب ىلإ انيهتنا نأ ىلإ انقلطناف» :لاق .«ىب» :تلق ؟«يكتشت انف

 ؟ىعم نمو انأ لخدأ :لاقف

 اذك اهب يعنصا» :امل لاقف .«ةءابع ّللع ام هللاوف ؟هاتبأ اي كعم نمو «معن» :تلاق

 :لاق .رامخ نم ىسأر ىلع ام هللاو» :تلاقف .(-رتتست فيك اهمّلعف -اذك اهب ىعنصاو

 .«الخدف امل تنذأ مث .اهب يرمتخا» :لاقف ««هيلع تناك ةءالم قلخ تذخأف

 .(هلكآ ماعط يل ام َّنأ ينديزيل هّنِإو .ةعجول نإ :تلاق ؟«ةينب اي كيندجت فيك» :لاقف

 ةنبا ميرم نيأف «ةبأ اي) :تلاق ؟«نيملاعلا ءاسن ةديس ينوكت نأ نيضرت امأ «ةينب اي) :لاق

 كتجّوز دقل هللاو امأ .كملاع ءاسن ةديس تنأو ءاهملاع ءاسن ةدّيس كلت» :لاق ؟(نارمع

 01 لاو اننذلا قف ادن

 )١( ريبكلا مجعملا ١15:5 ح/ 51/6.

 )( ح / 59 :73/ راونألا راحب 78.

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت يقم

 6 كوكا

 فيلب وشحم مدأ اهتداسوو شبك باهإ مالسلا اهيلع ءارهزلا شارف

 تلخد نيح مالَسلا اهيلع ةمطافو يلع شارف ناك» :لاق «مالسلا هيلع قداصلا نع

 .هفوص ىلع امانف هابّلق هيلع اماني نأ ادارأ اذإ ء.شبك باهإ هيلع

 .©"0(ديدح نم ًاعرد (مهقادص ناكو :لاق .فيل اهوشح ًامدأ (هتداسو تناكو :لاق

 اهندب يرثؤي ىتح تيبلا سنكتو ةبرقلاب يقستو ىحرلاب نحطت ةمطاف

 - يلع يل لاق :لاق دبعأ نبا نع «درولا يبأ نع هدانسإب يناتسجسلا دواد وبأ ىور

 تناكو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف نعو ينع كئّدحأ الأ :- مالسلا هيلع

 .«ىلب» :تلق ؟«هيلإ هلهأ بحأ نم

 ءاهرحن يف رثأ ىتح ةبرقلاب تقتساو ءاهدي يف رثأ ىتح ىحرلاب ترج اََّنِإ) :لاق
 ول» :تلقف .«مدخ هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىتأف ءاهبايث تربغا ىتح تيبلا تسنكو

 :لاقف .(دغلا نم اهاتأنف .تعجرف ًاثادح هدنع تدجوف هتتأف ءًامداخ هيتلأسف كابأ ِتينأ

 ىتح ىحرلاب ترج هللا لوسر اي كثدحأ انأ» :تلقف .«تتكسف ؟كتجاح ناك ام»

 كيتأت نأ اهترمأ مدخلا كءاج نأ |ملف ءاهرحن ين ترثأ ىتح ةبرقلاب تلمحو ءاهدي ين ترثأ

 .«هيف يه ام رح اهيقي ًامداخ كمدختستف

 تذخأ اذإف .كلهأ لمع ٍلمعاو .ءكبر ةضيرف يدأو «ةمطاف اي هللا يقتا» :لاق

 كلتف «نيثالثو ًاعبرأ يربكو «نيثالثو ًاثالث يدمحاو «نيثالثو ًاثالث يحبسف كعجضم
 هللا لص هلوسر نعو لجو زع هللا نع تيضر» :تلاق ؛«مداخ نم كل ريخ يهف «ةئام

 ."7(هلآو هيلع

 .دانسألا برق نع ١5« ح/ ٠١ 4 :5”راونألا راحب )١(

 .7988جح / 3١ 59 :7 دواد يبأ ننس (1)



 دا

 اهادي تلجم ىتح ىحرلاب نحطت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 لوسر اي :تلاق ءًامداخ هلأستو ةمدخلا رثأ يكتشت ةمطاف تءاج :تلاق ةملس ّمأ نع

 ًائيش هللا كقزري نإ» :امل لاقف «ةرم نجعأو ةرم نحطأ ءاحرلا نم يادي تلجم دقل هللا

 ."7يبالودلا هجرخ .«كلذ نم ريخ ىلع كّلدأسو :كينأبس

 .مالسلا اهيلع اهمساب فورعملا حيبستلا هلآو هيلع هللا لص اهملع :لوقأ

 ءدنأ امم يكتشأ» :لاق مالسلا هيلع ًايلع َّنَأ نيحيحصلا يف :بوشآرهش نبا بقانم

 ناكو ؛ىحرلاب نحطأ امث يدي يكتشأ نإ هللاو» :مالسلا اهيلع ةمطاف تلاقف ««بّرقلاب
 و

 هلآو هيلع هللا لص ىبنلا نم بلطت نأ اهرمأف .ىراسأ هلآو هيلع هللا لص ىبنلا دنع

 ريمأ لاقف .«تعجرو هيلع تملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلع تلخدف مدا

 هللا ىلص هللا لوسر ملكأ نأ تعطتسا ام هللاو» :تلاق ؟«ِكلام» :مالسلا هيلع نينمؤملا

 دقل» :امل لاقف .هلآو هيلع هللا لص ىبنلا ىلإ اهعم ىلع قلطناف .«هتبيه نم هلآو هيلع

 ءال» :هلآو هيلع هللا لص لاقف ؛(|بتركاذم يأ) |هتاراجم :ىلع لاقف !«ةجاح |مكب تءاج

 ."'ءارهزلا حيبست اهملعو ««ةفصلا لهأ ىلع مهنامثأ قفنأو مهعيبأ ينكلو

 :رابخألا حرش شماه يف يلالجلا دمحم ديسلا لاق :لوقأ

 هذه لجأل لوتبلا ءارهزلا مجاهب يمشاه لا يمابعلا ةركس نبا ْنأ بجعلا نمو

 تيبلا لهأ رعاش هبيجيف «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأب اهجيوزتلو لزنملا يف دهجلاو ةمدخلا
 :اهعلطم «(84 :5) ريدغلا يف ينيمألا اهركذ ةليوط ةديصق يف يدادغبلا جاجحلا نبا

 )١( ص :يربطلا هللا دبع نب دمحأ ىبقعلا رئاخذ 5١.

 ىبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب (؟) ”57 : 8/.

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت جكإم

 د كو

 ىضشبنم هنا يمض نيسألا هت نسف قدصلا نإ هلا:

 :اهيف لوقي
- 000 5 ٠. 

 نوتفم بصنلاب جهل ئرما لوق ةمطاف ءارهزلا يف كلوق ناكف

 (”نوحطم ريغ ًابح كُداز لاز ام 2 هنحطت دازلاو ىحّرلاب اَتَربع

 فوصلا لزغت مالسلا اهيلع ءايبنألا متاخ ةنبا

 نيسحلاو نسحلا ضرم» :مالّسلا هيلع هدج نع مالّسلا هيلع رقابلا يلع نب دمحم لاق

 ىلإ مالّسلا هيلع يلع قلطنا |مبب امن نيمالغلا هللا ىفاع |ملف :(لاق نأ ىلإ) «مالّسلا امههيلع

 نم عوصأ ةثالث ينطعأ .نوعمش اي :هل لاقف ءاراح نب نوعمش :هل لاقي يدوب هل راج

 ريعشلا يدوهيلا هاطعأف .هلآو هيلع هللا لص دمحم ةنبا كل هلزغت فوص نم ةّرجو ريعش

 ءاذه لك .هللا لوسر ةنبا اي :اهل لاقف مالّسلا اهيلع ةمطاف لزنم ىلإ قلطناف .فوصلاو

 ."”(اذه يلزغاو

 يتلحرو هذه يلاسأب مكدالب تلخد» :مالّسلا هيلع يلع لاق «ةتابن نب غبصألا

 يفو .«نينئاخلا نم يِنّنإف تلخد ام ريغب مكدالب نم تجرخ انأ نإف ءيه اه يتلحارو

 .©0هصيمق ىلإ راشأو ؟«ىلهأ لزغ نمل اذه َّنِإ ءىنم نومقنت ام !ةرصبلا لهأ اي» :ةياور

 زبخلل نيجعلا نجعت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 لوسر ةئبا ةمطاف تناك ْنِإ :لاق «حابر يبأ نب ءاطع نع يزوجلا نبا جرفلا وبأ جرخأ

 .«©ةنفحلا برضت داكت اهتصق نو :نجعتل هلآو هيلع هللا لص هللا

 )١( ص شماه :' يبرغملا نامعنلا يضاقلا - رابخألا حرش 17.

 .تارف ريسفت نع ء" ح/ 1817 :17 لئاسولا كردتسم (؟)

 .5ا/ :5 بوشآ رهش نبال بقانملا (")

 711:٠١. يشعرملا ديسلل قحلا قاقحإ حرش نع اّلقن 5 :7 ةوفصلا ةفص (:)



 ديلا

 داكت اهتصق ْنِإو نجعتل ةمطاف تناك نإ :لاق ءاطع نع يربطلا بحملا جرخأ

 .""ةوفصلا يف هجرخ .ةنفحلا برضت

 يقتسيو بطنحي مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ناكآ :لاق ءمالّسلا هيلع هللا دبع بأ نع

 ."'ازبختو نجعتو نحطت مالّسلا اهيلع ةمطاف تناكو ءسنكيو

 3 1 رع يآ نط وع نك نع الّسلا اهيلع ةمطاف َّنِإ» :لاق ءمالّسلا هيلع ةءج نأ ٠ «مجنت نع «فيس

 هيلع يلع اف نمضو .تيبلا مقو زبخلاو نيجعلا ؛تيبلا لمع مالّسلا هيلع لعل تنمض

 ."”ثيدحلا - (ماعطلاب ءيجي نأو بطحلا لقن ؛بابلا فلخ ناك ام مالّسلا

 مالسلا هيلع هللا دبع ابأ تعمس :لاق نسحلا نب ديز نع هدانسإب يفاكلا يف ينيلكلا ىور

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرب ةريسو ةمعط سانلا هبشأ مالسلا هيلع يلع ناك» :لوقي

 يقتسي مالسلا هيلع يلع ناكو :لاق .محللاو زبخلا سانلا معطيو تيزلاو زبخلا لكأي ناكو

 نسحأ نم تناكو «عقرتو زبختو نجعتو نحطت مالسلا اهيلع ةمطاف تناكو ءبطتحيو

 .«©(نيرهاطلا اهدلوو اهلعبو اهيبأ ىلعو اهيلع هللا لص «ناتدرو اهيتنجو َّنأك ًاهجو سانلا

 هيلع ردقي ال ام اهلعب فلكت ال مالسلا اهيلع ةمطاف

 كمركأو ةوبنلاب بأ مركأ يذلاو ال» :تلاق ؟(هينيدغت ءيش كدنع له «ةمطاف اي» :لاقف

 ثنك ءىشالإ «نيموي ذم هانمعطأ ءىش ناك امو ءىش ىدنع ةادغلا حبصأ ام «ةيصولاب

 ) )9يشايعلا ريسفت ١: ١/ 10ح/ 5١.

 ١78. :8 ينيلكلا خيشلا - يفاكلا (5)

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠
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 هيلع يلع لاقف .«مالّسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا نيذه نبا ىلعو يسفن ىلع هب كرثؤأ

 نإ ءنسحلا ابأ اي :تلاقف ؟«ًائيش مكيغبأف ينيتملعأ تنك الأ «ةمطاف اي) :مالّسلا

 .©"0ثيدحلا - «هيلع ردقت ال ام كسفن فّلكأ نأ يهلِإ نم يبحتسأل

 اريعشو ًأرمت ضرتقتل اهعرد نهرت مالسلا اهيلع ةمطاف

 يه اهو «ٌّيدوهيلا ديز نم ضارتقالل نينمؤملا ريمأ تأجلأ ةجاحلا َّنأ ًاقباس اندروأ

 اهعرد لسرتف .ٌيدوهيلا نوعمش دنع اهعرد نهرل ةجاحلا اهؤجلت ءايبنألا متاخ ةعضب

 ةمظعل زتهيف ءناملس ناسل ىلع ءارهزلا تاملك عمسي نوعمش ّنكل «هنهريل ناملس ديب
 مَّنَأ ةجرد ىلإ هيف ةبتر صاخشألا ىلعأ ىدل ءىدابملاب مازتلالا دّسجتي يذلا نيدلا اذه

 اهعرد نهرت ةدهازلا مالسإلا ّيبن ٌةنبا يه اهو «ةقاف مهّدشأو سانلا رقفأ عم نوواستي

 عرد ىري وهو نوعمش رتبي ال فيك .اهافطأ نوطب هب عبشُت ًاطيسب ًاماعط ضرتقتل

 هب مهربخأ يذلا دهزلا وه اذه نأ دهشي نوعمش وه اه !؟همامأ مالسلا اهيلع ءارهزلا

 لقي ملأ !؟مالسلا هيلع يلعو ةمطاف نم دهزلاب ىلوأ نّمو !ةاروتلا يف نارمع نب ىسوم

 َّنإ يلع ايه هلوقب نينمؤملا ريمأ بطاخي ملأ !؟قباوسلا ليخلا يف ءارهزلا هتتبا َّنإ هللا لوسر

 لانت ال كلعجو ءايندلا يف دهزلا :اهنم هللا ىلإ بحأ ةنيزب دابعلا نّيزي مل ةنيزب كنّيز دق هللا

 ًامامإ كب اوضرف نيكاسملا بح كل بهوو ءًائيش كنم ايندلا لانت الو ءًائيش ايندلا نم

 "0! ؟«ًاعابتأ مم ٌتيضرو

 ناملس اي» :نالسل تلاق مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ (ليوط ثيدح يف) يسلجملا جرخأ

 دمحم تنب ةمطاف كل لوقت :هل لقو يدوهيلا نوعمش ىلإ هب ضما مث اذه يعرد ذخ

 .تارف ريسفت نع 6١« ح / 09 :57 راونألا راحب )١(

 ١1١6. :564 راونألا راحب (؟)



 د دلكلا

 .(ىلاعت هللا ءاش نإ كيلع هدرأ ريعش نم ًاعاصو رمت نم ًاعاص هيلع ىنضرقأ

 عرد اذه نوعمش اي :هل لاقف يدوهيلا نوعمش ىلإ هب ىتأ مث عردلا نالس ذخأف :لاق

 نم ًاعاصو رمت نم ًاعاص هيلع ىنضرقأ» :كل لوقت هلآو هيلع هللا لص دمحم تنب ةمطاف

 .(هللا ءاش نإ كيلع هّدرأ رعش

 :لوقي وهو عومدلاب نافرذت هانيعو هفك يف هبّلقي لعج مث عردلا نوعمش ذخأف :لاق

 انأ «ةاروتلا يف نارمع نبا ىسوم هب انريخأ يذلا اذه ءايندلا يف دهزلا وه اذه نالس اي

 .همالسإ نسحو كيسان هلوسرو هذبع ادمحت نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نآ دهشأ

 هتنحطف ةمطاف ىلإ نالس هب ىتأف ءريعش نم اعاصو رمت نم اعاص ناملس ىلإ عفد مث

 هللا ىلص يبنلا ىلإ هب ضماو هذخ» :هل تلاقف ناملس ىلإ هب تتأ مث ًازبخ هتزبتخاو اهديب

 «نيسحلاو نسحلا هب نيللعت ًاصرق هنم يذخ ةمطاف اي :نالس اهل لاقف :لاق .«هلآو هيلع

 27 «ًائيش هنم ذخأن انسل لجو زع هلل هانيضمأ ءىش اذه ناملس اي) :تلاقف

 اهتيبص توقو اهتوق همعطتو فيضلا رثؤت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 اهجوز عم هللا لوسر ةعضب تسلج !نيب .هدحو هماعط لوانتي وهو جرحلاب فيضلا سحي

 لزنأو فيلا اريمازكإ قلل ركشتدقو :نالكأي أ اههفينغ ناوي ابناج نينمؤلللاززمأ
 لقنت ةيماعلا رداصملا ضعب دجن نأ بيجعلا نمو .ةمايقلا موي ىلإ ىلتُي ًانأرق اهأش يف

 لجر ىلإ ةصقلا بسدتف ءاهجوزو ءارهزلا مساب حيرصتلا نع جّرحتت اهنكل ةصقلا هذه

 .ا/ا“ :537 راونألا راحب )١(

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠
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 مظنك

 ()!(هيمسا ركذت مل هتجوزو راصنألا نم

 عوجلا هيلإ اكشف هللا لوسر ىلإ لجر ءاج هّنأ ةريره بأ نع بوشآ رهش نبا ىور
 اذهل نم» :هلآو هيلع هللا لص لاقف «ءاملا الإ اندنع ام نلقف هجاوزأ ىلإ هللا لوسر ثعبف

 ةمطاف ىتأو «(هللا لوسر اي انأ» :(مالسلا هيلع) نينمؤملا ريمأ لاقف ؟«ةليللا لجرلا

 رثؤن انكل «ةيبصلا توق الإ اندنع ام :تلاقف ؟(هللا لوسر تنب اي كدنع ام» :اهلأسو

 ناغضمي العجو «حابصملا يفطأو ةيبصلا يمون دمحم تنب اي» :يلع لاقف ««انفيض هب

 هللا لضف نم ةّولمم ةنفحجلا تدجوف جارسب ةمطاف تتأ لكألا نم غرف الف .«امهتنسلأب

 ًءاكب ىكبو نينمؤملا ريمأ ىلإ رظن هتالص نم يبنلا ملس |ملف «يبنلا عم لص حبصأ (َلف

 َتوُرْتْوُيو# أرقا ,««ةحرابلا مكلعف نم ٌبرلا بجع دقل نينمؤملا ريمأ اي» :لاقو ًاديدش

 ايلع ينعي «هيسفن حش قوي نَمَو# ةعاجم يأ 4ةّصاّصحْرِهب ناك ْوِلَوٌرهِسفْنَأ ىلَع
 :يريمجلا لاقو ."”*َوُحِلْفُملا ٌمُه كِيَلوأَف# نيسحلاو نسحلاو ةمطافو

 اريجتسُمممكتيتأدق عياج ٌبيرغ ينإ يبنلل لئاق

 اروكذ يدنع بيرغلل نكي ال بيرغ :لاقو ىفطصملا ىكبف

 اروجأم قلطناف .فيضللانأ :ٌإع لاق ؟َبيرغلا فيضُي نم

 ؟ءيش دازلا نم له معلا ًةنبا
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 اريثك َليلقلا لعجي دق هللا نإفهيعنصا:لاق رَبي فك

 يف يراخبلا هاور :لاقو 2185 :5 يقهيبلل ىربكلا ننسلا ؛؟١7١ ص :يراخبلل درفملا بدألا :لاثملا ليبس ىلع رظنا )١(

 .9 :رشحلا ةروس (0)



 د يكللا

 اريشُمم ماعطلا ىلإ هري ١ فيضلاو عباصألا ظملي ًادهاج

 اريبخلافيطللامتيضرأو هللة كئالممكنمثبجع

 (0اريبك ًالضف كاذ لاق مهسفنأ 0ىلعنورئؤميلاقمفهلو

 َنوُرثْويَو# :هللا لوق يف سابع نبا نع .دهاجم نع هدانسإب يناكسحلا مكاحلا ىورو

 نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلع يف تلزن :لاق (ٌةصاَصَحْرِهب ناك ْوْلَوْرِهِسْفْنأ ىَلَع

 ."”مالسلا مهيلع

 (ىتأ له) ةروس لوزنو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 رتاوتم ٌرمأ مالسلا مهيلع اهينباو اهلعبو ءارهزلا نأش يف (ىتأ له) ةروس لوزن

 يف سابع نبا نع يبلعثلا جرخأ دقو «نيفرطلل ةيريسفتلاو ةيثيدحلا تاعوسوملا هتلقانت

 ةصق "”4ًاريطتْسُم رش ءناكح امْوَي  وُفاخَيَو ِرْدَّلاب  وُهوُي# ىلاعتو هناحبس هللا لوق
 |مهيلع نانسحلا ءىرب نإ ًاركش مايأ ةثالث هلل اموصي نأ :ةمطافو يلع هرذن يذلا رذنلا

 ةضف مهتيراجو نانسحلا |مهعمو اماصف «ىلاعت هللا امهافاعف ءامهب "لأ ضرم نم مالسلا

 مهل ىكشو مهابب فقو نيكسم ىلإ لوألا مويلا يف مهراطفإ اوطعأ مهمِإ مث «مايأ ةثالث
 نم ميتي مهءاجف يناثلا مويلا يف راطفإلل اوسلج مث «حارقلا ءاملا الإ اوقوذي ملو .عوجلا

 يف اوسلج مث «ءاملا الإ اوقوذي لو مهراطفإ هوطعأف ءًاماعط مهلأسو نيرجاهملا دالوأ

 انورسأت ءدمحم تيب لهأ مكيلع مالسلا :لاقو ريسأ مهاب قرطف راطفإلل ثلاثلا مويلا

 ةمالعلا - راونألا راحب ؛"١ :7 يناكسحلا مكاحلا - ليزنتلا دهاوش ؛7 48:١ بوشآ رهش نبا بقانم )١(

 .09 :5”5 ىسلجملا

 .71017 :7 يناكسحلا مكاحلا - ليزنتلا دهاوش (1)

 .ا/ل ةيآلا :ناسنإلا ةروس (")

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضيت جكإم

 لج

 «ةنجلا دئاوم ىلع هللا مكمعطأ دمحم ريسأ ِنِإف ينومعطأ ءانومعطت الو (اننودشتو)

 يف ناك نأ |ملف «حارقلا ءاملا الإ ًائيش اوقوذي مل اهيلايلو مايأ ةثالث اوثكمو ماعطلا هوطعأف

 لبقأو نيسحلا ىرسيلا هديبو نسحلا ىنميلا هديب يلع ذخأ مهرذن اوضق دقو عبارلا مويلا

 هب رصب |ملف «عوجلا ةدش نم خارفلاك نوشعتري مهو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر وحن

 ىلإ قلطنا ,مكب ىرأ ام ينؤوسي ام دشأ ام نسحلا ابأ اي» :لاق هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 عوجلا ةدش نم اهرهظب اهنطب قصل دقو اهبارحم يف يهو اهيلإ اوقلطناف !«ةمطاف يتنبا

 دمحم تيب لهأ «هللاب هاثوغاو» :لاق هلآو هيلع هللا لص يبنلا اهآر الف ءاهانيع تراغو

 كتيب لهأ يف هللا كأنه ام ذخ دمحم ايا :لاقف مالسلا هيلع ليئاربج طبهف !«ًاعوج نوتومي

 «ًاروكحش الؤ» هلوق ىلإ «ياسْنإلا ىَلَع ىتأ ْلَهل هأرقاف ؟«ليئاربج اي ذخآ امو :لاق

 ."'ةروسلا رخآ ىلإ

 5 ,كِرْذَتلاب نوفوُي# :لجو زع هلوق يف مالّسلا هيلع هللا دبع يبأ نع

 هيلع هللا لص هللا لوسر امهداعف .ناريغص نايبص امهو مالّسلا |مهيلع نيسحلاو نسحلا

 .نالجر هعمو هلآو

 ةثالث موصأ :لاقف .امهافاع هللا نإ ًارذن كينبا يف ترذن ول ءنسحلا ابأ اي :امهدحأ لاقف

 ًاضيأ نحنو :نايبصلا لاقو ؛مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاق كلذكو ءلجو زع هلل ًاركش مايأ

 .ةضف مهتيراج تلاق كلذكو «مايأ ةثالث موصن

 مالّسلا هيلع يلع قلطناف .ماعط مهدنع سيلو ًامايص اوحبصأف .هتيفاع هللا اهسبلأف

 ينيطعت نأ كل له :هل لاقف .فوصلا جلاعي ءنوعمش هل لاقي دوهيلا نم هل راج ىلإ

 ءاجف .هاطعأف .معن :لاق ؟ريعش نم عوصأ ةثالثب دمحم ةنبا كل اهزغت فوص نم ةزج

 )١( يبلعتلا ريسفت :رظنا ١١:98 -1١7.



 اهلا

 هتنجعو هتنحطف ريعشلا نم ًاعاص تذخأ مث فوصلا ثلث تلزغف تدمع مث

 هللا لص يبنلا عم مالّسلا هيلع يلع ىلصو ءًاصرق دحاو لكل ءصارقأ ةسمخ هنم تزبخو

 .هلزنم ىتأ مث برغملا هلآو هيلع

 دق نيكسم اذإ مالّسلا هيلع يلع اهرسك ةمقل لوأف .مهتسمخ اوسلجو ناوخلا عضوف

 «نيملسملا نيكاسم نم نيكسم انأ دمحم تيب لهأ اي مكيلع مالسلا :لاقف بابلاب فقو

 مهيلع مَّمأ هيف ءاجو ؛هلوطب ثيدحلا - ةنجلا دئاوم ىلع هللا مكمعطأ نولكأت ام ينومعطأ

 ءاريسأو |ميتي نيتبتآلا نيتليللا يف مهراطفإ ماعط اوطعأ مث ,مهراطفإ ماعط هوطعأ مالسلا

 :ثيدحلا ةياهن يف ءاجو ؛ًامايص اوحبصأو «حارقلا ءاملا الإ اوقوذي م ًاعايج اوتابو

 ؛مكب ىرأ ام ينؤوسي ام ّدش !نسحلا ابأ اي :لاق هلآو هيلع هللا لص يبنلا مهب رصب املف

 .ةمطاف ىتنبا ىلإ قلطنا

 عوجلا ةدش نم اهرهظب اهنطب قصل دق ءابءارحم ين يهو اهيلإ اوقلطناف

 :لاقو هيلإ اهمض هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهآر (ملف .اهانيع تراغو

 ؟ىرأ (ميف ثالث ذنم متتأ !هللاب هاثوغاو

 اي ذخآ امو :لاق .كتيب لهأ ين كل هللا أيه ام ذخ .دمحم اي :لاقف ليئربج طبهف

 اَذَه نإ# :غلب اذإ ىتح ؛«رمّشلا َنِم ُنيِح ناَسنإلا ىَلَع ىَنأ لَه :لاق ؟«ليئربج

 ١" 4اروكنمْر كيس ناك ةًرجركل ناك

 .نوعبرألاو عبارلا سلجملا / ١١ ح/ 757:١ :قودصلا يلامأ )١(

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت يقم

 لك

 ءارقفلا يقابك عوجلا يناعت ءايبنألا متاخ ةنبا

 اَّنأو مالسلا اهيلع ءاسنلا ةديس ةاناعم نع ةريسلا بتك اهتلقانت صصقلا تارشع

 ناك ا(ّبرو «سانلا رقفأ نأش كلذ يف اهنأش «ءشيعلا فظشو عوجلا نم يساقت تناك

 ىلع اهريغ رثؤت تناك نيح «ةيعاوط بغسلاو عوجلا يناعت تناك اَّنأ وه ديحولا قرافلا

 ناك هّنأو ءًارّمذت ينعي ال اهيبأ ىلإ ىوكش نع لقت ام َّنأ رّكذن نأ ٌدب الو .اهماعطو اهتوق

 عمسي .هلافطأو هتجوز ىلع هنم ةقفش «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نم داشرإب بلاغلا يف

 هللا لص يكبيف ؛محري ال يذلا عوجلا رح ةّدش نم تيبلا لخاد يكبت ةمطاف هللا ٌلوسر

 هياتم اهديدلل بل هال هع لإ هجارذأ ةوعيوتهلاوسبلع

 ل ةادغلا ةالص لص اذإ هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر ناك :لاق ءكلام نب سنأ نع

 اهلعب نأشو اهنأش نع اهأسيف «مالّسلا اهيلع ةمطاف تيبب أدبي ىتح هئاسن تيبب بهذي
 نميألا هبكنم ىلع دحاو |مهلمح نيهبتنم اناك نإف .مالّسلا امههيلع نيسحلاو نسحلا نأشو

 .ديري يذلا عضوملا ىلإ اهب ٍيتأي ىتح رسيألا هبكنم ىلع رخآلاو

 مالّسلا اهيلع ةمطاف اذإف ءمالّسلا اهيلع ةمطاف باب ىلإ ءاج ,كلذ نم موي ناك نأ |ملف

 ينحط نمو «يسأر عادص ٌدتشا دق يعوج ٌرح ةدش نم١ :لوقت يهو رادلا لخاد يكبت

 .""عجر مث هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىكبف :لاق .«يلمانأ تيمد دق ريعشلل

 دقو ةريغصلا هتنبا ىري هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىرن نيمداقلا نيلاثملا دحأ يفو

 يف هارنو ءال وعديو ةدالقلا عضوم يف اهردص ىلع هدي عضيف .عوجلا نم اههجو رّيغت

 .اهعيجت ال نأ هّبر وعديف «عوجلا هيلإ وكشتف هذخف ىلع ةريغصلا هتنبا سلجت رخآلا لاثملا

 )١( يفوكلل مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ مامإلا بقانم 7: 189.



 تلبقأ ذإ ًاسلاج هلآو هيلع هللا ٍّلص يبنلا دنع تنك :لاق «نيصحلا نب نارمع ىور

 هدي عفرف .هنم تندف ««يندا» :امل لاقف .عوجلا نم اههجو رّيغت دق «مالّسلا اهيلع ةمطاف

 ةعاجلا عبشم مهللا» :لاق مث .ةريغص يهو ةدالقلا عضوم يف اهردص ىلع اهعضو ىتح

 تناك امك اههجو ىلع مدلا تيأرف :لاق .«مالّسلا اهيلع ةمطاف عمت ال ؛ةعضولا عفارو

 .27(كلذ دعب تعج ام» :تلاقف .ةرفصلا

 لص هللا لوسر ىلإ مالّسلا اهيلع ةمطاف تلبقأ» :لاق مالّسلا هيلع رفعج يبأ نع
 .انهه «ةينب اي :ال لاقف .-عوجلا ينعي :لاق- صمخلا اههجو ين فرعف هلآو هيلع هللا

 مهللا :لاقف ءامسلا ىلإ هيدي عفرف .ةعئاج نإ هاتبأ اي :تلاقف .نميألا هذخف ىلع اهسلجأف

 هللا وف :مالّسلا هيلع رفعج وبأ لاق .كيبن تنب ةمطاف عبشأ «ةعاجلا عبشمو ةعضولا عفار

 ("7.«ايندلا تقراف ىتح اهموي دعب تعاج ام

 ينعت ةعوجوم اَّنأ هربختف ءاطاح نع اهلأسيو هتنبا دوعي يبنلا دجن مداقلا لاثملا يفو

 همالكب يبنلا اهيّلسيف «هلكأت ًاعيش دجت ال اَّنأ اهمالآ نم ديزي امم َّنأو ءضرملا مالآ نم

 !ةرغتل ا واسنلا قل يجوز ناو كرماعلا ءامناة ديس ن1 فوق

 اََمإَف :ةمطاف دوعن انب قلطنت الأ :لاق هلآو هيلع هللا ّلص يبنلا َّنأ نيصح نب نارمع نع

 لخدأ» :لاقف .نذأتساو مّلسف ؛«اهباب ىلإ انيهتنا نأ ىلإ انقلطناف» :لاق .ىلب :تلق ؟(يكتشت

 اهب يعنصا» :امل لاقف .«ةءابع لعام هللاوف ؟هاتبأ اي كعم نمو «معن» :تلاق ؟(يعم نمو انأ

 :لاق .«رامخ نم يسأر ىلع ام هللاو» :تلاقف .«-رتتست فيك اهمّلعف - اذك اهب يعنصاو اذك

 .الخدف امل تنذأ مث .«اهب يرمتخا» :لاقف ؛(هيلع تناك ةءالم قلخ تذخأف»

 )١( ص:حئارجلاو جئارخلا 9”7.

 .راونألا حابصم نع «14 ح /1/1/ :5 راونألا راحب (؟)

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت جكإم

 «كطانك

 .(هلكآ ماعط يل ام َّنأ ينديزيل هّنِإو .ةعجول ّنِإ) :تلاق ؟«ةينب اي كيندجت فيك» :لاقف
 ةنبا ميرم نيأف «ةبأ اي) :تلاق ؟(نيملاعلا ءاسن ةديس ينوكت نأ نيضرت امأ «ةينب اي» :لاق

 كتجّوز دقل هللاو اَمأ .كملاع ءاسن ةديس تنأو ءاهملاع ءاسن ةديس كلت» :لاق ؟«نارمع

 27 «ةرخآلاو ايندلا يف ًاديس

 ىلع ريشي - ةصاصخ هتباصأ دقو - مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ دجن رخآ فقوم يفو

 هتءاج دق هلآو هيلع هللا لص ناكو .هب اهنيعُي ام اهابأ لأست نأ مالسلا اهيلع ءارهزلا

 سمح تاملك اهميلعت نيبو سمخلا زنعألاب ةّيداملا ةناعإلا نيب يبنلا اهرّيخف «مناغملا ضعب

 .اهعوجو اهتاناعم نع رظنلا تفرصو تاملكلا مّلعت تراتخاف ؛ليئربج نم نهمّلعت

 اهيلع ةمطافل لاقف .ةصاصخ ِمالّسلا هيلع ًايلع تباصأ :لاق «ةلفغ نب ديوس نع

 تقدف -نميأ ٌّمأ هدنع ناكو -هتتأف .«هتلأسف هلآو هيلع هللا لص يبنلا تيتأ ول» :مالّسلا

 دقلو .مالّسلا اهيلع ةمطاف ٌقدل اذه َّنإ» :نميأ ّمأل هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف .بابلا

 .«اهلثم يف انيتأت نأ انتدّوع ام ةعاس يف انتتأ

 حيبستلاو ليلهتلا اهماعط .ةكئالملا هذه !هللا لوسر اي» :مالّسلا اهيلع تلاقف

 مهيلع دمحم لآ تيب يف سبتقا ام ,قحلاب ينثعب يذلاو» :لاق ؟«انماعط ام ,ديمحتلاو

 نإو ءزنعأ سمخب كل انرمأ ٍتئش نإف ءزنعأ انتنأ دقلو ءًاموي نيثالث ذنم ران مالّسلا

 يتلا تاملك سمخلا يِنمّلع لب» :تلاقف .«ليربج نهينمّلع تاءلك سم كّتمّلع ٍتئش

 :يلوق :لاق .«ليربج نهكمّلع

 ايو نيكاسملامحارايو نيتملاةوقلا اذايو نيرخالا رخآ ايو نيلوألا لّوأ اي»

 .«نيمحارلا محرأ

 )١( ح / 59 :73/ راونألا راحب 78.



 ياكل

 نم تبهذ» :تلاقف ؟(«كءارو ام» :لاقف .مالّسلا هيلع يلع ىلع تلخدف تفرصناف

 27 .(كمايأ ربخ :لاقف .ةرخآلاب كتيتأو ايندلل كدنع

 رثؤتو مايأ ةثالثو نيموي عوجلا يناعت مالسلا اهيلع ءارهزلا دجن ىرخأ ةروص يفو

 كلذب ربخُت نأ نود ءاهراغص توقو اهتوق ناك يذلا ريسيلا ءيشلا ىلع دهاجملا اهجوز

 !!ًائيش اهجوز لأست ال نأ اهل هللا لوسر ةيصوب اهنم ًامازتلا ؛مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 تنمض مالّسلا اهيلع ةمطاف َّنِإ لاق ءمالّسلا هيلع رفعج يبأ نع ؛مجن نع «فيس نع

 ام مالّسلا هيلع يلع امل نمضو «تيبلا ٌمقو زبخلاو نيجعلا ؛تيبلا لمع مالّسلا هيلع يلعل

 .ماعطلاب ءيجي نأو بطحلا لقن ؛بابلا فلخ ناك

 اندنع ناك ام كقح مّظع يذلاو» :تلاق ؟(ءيش كدنع له «ةمطاف ايا : ًاموي اهل لاقف

 هللا لص هللا لوسر ناك» :تلاق ؟«ينتربخأ الفأ» :لاق .«هب كيرقن ءيش يش مايأ ةثالث ذنم

 ًاوفع ءيشب كءاج نإ ًائيش كمع نبا يلأست ال» :لاقف .«ًائيش كلأسأ نأ يناهن هلآو هيلع

 ("7”ثيدحلا - «هيلأست الفالإو

 ءابغاس موي تاذ مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع حبصأ :لاق ,يردخلا ديعس يبأ نع

 كمركأو ةوبنلاب بأ مركأ يذلاو ال” :تلاق ؟(هينيدغت ءيش كدنع له «ةمطاف اي» :لاقف

 تنك ءيش الإ ءنيموي ذم هانمعطأ ءيش ناك امو ءيش يدنع ةادغلا حبصأ ام «ةيصولاب

 .(مالّسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا نيذه ٌينبا ىلعو يسفن ىلع هب كرثؤأ

 ابأ اي» :تلاقف ؟(ًائيش مكيغبأف ينيتملعأ تنك الأ «ةمطاف اي) :مالّسلا هيلع يلع لاقف

 ١15 ح/ 547 ص :يدنوارلل تاوعدلا ()

 اع 10 يفاسلا نيب ()

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠
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 اك

 (2) ثيدحلا -«هيلع ردقت ال ام كسفن فّلكأ نأ يهلِإ نم يبحتسأل نإ .نسحلا

 لسرت نأ نينمؤملا ٌريمأ اهنم بلطيف «عوجلا نم نايكبي نينسحلا دجن رخآ فقوم يفو
 .نينسحلل ماعطلا نم ءىشب اهدجنيل هللا لوسر اهيبأ ىلإ

 مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع لخد مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نأ ءدعس نب لهس نع

 ام» :لاقف .نايكبي مالّسلا هيلع نيسحو نسحو «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب

 هللا لص لوسرلا هءاجف ,تلسرأف .«كيبأ ىلإ يلسرأف» :لاق .«عوجلا» :تلاق ؟«امهيكبي

 ءىش كدنع ناك نإ «هللا لوسر اي :لوقت كتنبا نإ :لاقف ءرمت ةلضف هيدي نيبو هلآو هيلع

 27 ثيدحلا ت(ةابكيب اييحنو ائيبجن نإف ىانغلبأف

 تايط ينو .«مهسفنأ ىلَع َنوُرْثْؤُيَو# مهنأش يف ىلاعت هللا لزنأف ءنيعئاج اتاب فيكو

 هفظشو شيعلا ةقشم ىلع اهربصو لوتبلا ءارهزلا ةاناعم نع ةلثمألا نم ريثكلا باتكلا

 .اهلعبو اهدالوأو اهسفن ىلع عايجلاو ءارقفلا اهراثيإو

 مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب 2 ةيوامس ةدئام لوزن

 بهذلاب ةجوسنم ةفيطق نع مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ:ءارهزلا جوز لزانتي نيح

 ًاماعط هب يرتشي ًائيش اهنم يقبتسي الو هراصنألاو نيرجاهملا ءارقف ىلع اهعمجأب اهقفنيف
 تيب ىلع ةكرابم ةدئام ءامسلا لزنت نأ ًابيجع سيلف «مالسلا مهيلع نينسحلاو ءارهزلل

 ميرم نم ىلاعت هللا ىلع مركأ هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةعضبف «مالسلا اهيلع ءارهزلا

 .تارف ريسفت نع «6 ١ ح/ 09 :57 راونألا راحب )١(

 .51/0 ح/ 5:1175 ريبكلا مجعملا (1)
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 باَرخبلا اًيرك اَهْيَلَع َلْخَد املك ءامسلا نم اهيتأي اهقزر ناك يتلا مالسلا اهيلع
 نب دمحم ىور !؟دّللا ٍدْنِع نِمَوُه ْتَلاَق اًَذَه كَل ىَنآ ُمِيرَم اَيَلاَق اًقْرر اَهَدْنِع َدَجَو

 رفعج جرخ امل :لاق «ناميلا نب ةفيذح ينثدح :لاق ءيدعسلا ةعيبر نع هدانسإب ريرج

 حدقب يشاجنلا هعم لسرأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ ةشبحلا ضرأ نم بلاط يبأ نب

 رفعج مدقف .هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ ةيده بهذلاب ةجوسنم ةفيطقو ةيلاغ نم

 ىلص يبنلا لاقف «ةفيطقلاو ةيلاغلا نم حدقلاب هاتأف ءربيخ ضرأب يبنلاو مالسلا هيلع

 .«هلوسرو هللا هبحيو .هلوسرو هللا بحي لجر ىلإ ةفيطقلا هذه نعفدأل» :هلآو هيلع هللا

 :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف ءاهيلإ مهقانعأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ ٌدمف

 هيلع ىلع اهذخأف .«كيلإ ةفيطقلا هذه ذخ «ىلع اي» :ىبنلا هل لاق هءاج |ملف ؟«ىلع نيأ»

 اغئاص رمأف - ةنيدملا قوس وهو - عيقبلا ىلإ قلطناف «ةنيدملا ىلإ مدق ىتح لهمأو مالسلا

 يف مالسلا هيلع يلع هقّرفف -لاقثم فلأ ناكو -بهذلا عابف ءًاكلس ًاكلس ةفيطقلا لصفف

 هيقلف «ريثك الو ليلق بهذلا نم هل قبي ملو هلزنم ىلإ عجر مث راصنألاو نيرجاهملا ءارقف

 ,يلع اي» :لاقف «رامعو ةفيذح مهيف هباحصأ نم رفن يف دغ نم هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 نكي ملو .كدنع ءالؤه يباحصأو مويلا يادغ لعجاف «لاقثم فلأ سمألاب تدفأ كن

 مهنم ءايح لاقف .«ةضف وأ بهذ ضورعلا نم ءيش ىلإ ذئموي عجري مالسلا هيلع يلع

 .كعم نمو تنأ ةعسلاو بحرلا ينو - هللا يبن اي - لخدا هللا لوسر اي معنا :امركتو

 :رفن ةسمخ انكو :ةفيذح لاق .اولخدا :انل لاق مث .هلآو هيلع هللا لص يبنلا لخدف :لاق

 هيلع يلع لخدو انلخدف «(مهيلع هللا ناوضر) دادقملاو ءرذ وبأو ءنالسو «رامعو ءانأ

 ةنفج تيبلا طسو يف دجوف «داز نم ائيش اهدنع يغتبي مالسلا اهيلع ةمطاف ىلع مالسلا

 .ا/ ةيآلا :نارمع لآ ةروس )١(

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠
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 ىتح مالسلا هيلع يلع اهلمحف .كسملا اهتحئار نأكو «ريثك قارع اهيلعو ءروفت ديرث نم

 صقني ملو انألمت ىتح اهنم انلكأف ءرضح نمو هلآو هيلع هللا لص يبنلا يدي نيب اهعضو

 «مالسلا اهيلع ةمطاف ىلع لخد ىتح هلآو هيلع هللا لص يبنلا ماقف .ريثك الو ليلق اهنم

 وهل :تلاقف - اهلوق عمسن نحنو - هيلع تّدرف ؟«ةمطاف اي ماعطلا اذه كل ىَنأ» :لاقف

 انيلإ هلآو هيلع هللا لص يبنلا جرخف .«باسح ريغب ءاشي نم قزري هللا َّنِإ هللا دنع نم

 «ميرمل ايركز ىأر ام يتنبال ٌثيأر ىتح ينتمُي مل يذلا هلل دمحلا» :لوقي وهو ءارشبتسم
 :لوقتف ؟اذه كل ىَنَأ ,ميرم اي :اهل لوقيف ًاقزر اهدنع دجو بارحملا اهيلع لخد اذإ ناك

 ."7(باسح ريغب ءاشي نم قزري هللا ْنِإ هللا دنع نم وه

 مالسلا اهيلع ةمطافل (اكدف) يطعي ىلاعت هللا

 فجوي نأ نود هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهحتف «دوهيلل تناك ةقطنم (كدف)

 لوسرل تراصو لافنألا نم تحضأو ءيفلا مسا اهنع لازف ءلاجر الو ليخب اهيلع

 ًاكدف مّلسي نأ هّيبن رمأ ىلاعت هللا نأ مث .ءاشي ام اهيف لعفي ةّصاخ هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 ًاكدف ركب وبأ رداص دقو .هتايح يف اهيف ُتفّرصتو اهاّيِإ اهمّلسف ؛مالسلا اهيلع ةمطافل

 ىلإ ًادنتسم مالسلا اهيلع ءارهزلا ليكو اهنم جرخأو هلآو هيلع هللا لص يبنلا ليحر دعب

 يف ظحالنو !«نوثّروي ال ءايبنألا رشاعم» ّنأب هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع هاور ثيدح

 ٌردت ضرأ ةعطق اَّئَأ ىلع كدفب بلاطت مل ةدهازلا ةعناقلا ةرباصلا ءارهزلا َّنأ ددصلا اذه

 وهو «عفرأو ىمسأ فدل كدف ةيضق تفّظو لب ؛تادئاع وأ تآلغ اهدلو ىلعو اهيلع

 .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب ةّيمالسإلا ةريسملا ف لصح يذلا فارحنالا ليدعت

 ةايح تشاع دقلف «ةّيعفن وأ ةّيصخش ةيواز نم كدف ىلإ مالسلا اهيلع ءارهزلا رظنت مل
 )١( ص :(يعيشلا) يربطلا ريرج نب دمحم - ةمامإلا لئالد ١54 - ١50.



 > فهلا

 هلآو ةيلعذللا لكضاللا لوسو اه دهشو ةيحفتلاو ناكآلا تازمتساو هدهرلاو ةغانقلا

 .رامضملا اذه يف نيقباسلا نم ان

 ةمطاف ىطعأ هللا لوسر ناك :مالسلا هيلع هللا دبع يبأل تلق :لاق بلغت نب نابأ نع

 هللا لوسر اهاطعأف :74"2ُةَقَح ىَبرَقلا اَذ تاو :هللا لزنأف .«اهفقو ناك» :لاق ؟ًاكدف

 .")«اهاطعأ هللا لب» :لاق ؟اهاطعأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر :تلق ءاهقح

 ةةفيورتلاذ تاو# هللا لزنأ امل :لاق مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع نمحرلا دبع نع

 نمف «نيكسملا ٌثفرع دق ليئربج اي» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق «نيكِْملاَو

 ينرمأ يبر َّنإ» :لاقف «ةمطافو ًانيسحو ًانسح ىعدف ؛«كبراقأ مه» :لاق ؟(ىبرقلا يوذ

 ."0(ًاكدف مكتيطعأ» :لاق .(ّلع ءافأ امن مكيطعأ نأ

 : ةصلختسملا سوردلا

 ربصلاب ليحتست شيعلا ةرارم ّنأ مالسلا اهيلع ةيضارلا ةرباصلا ءارهزلا انتمّلع

 هتريسم يف لماكتلا يف شيعلا صرف عيمج رمثتسي نأ رشبلا ىلع ْنأو «ٌةوالح اضرلاو

 ةجرد يف هبحاص طاطحنا ينعي ال رقفلا َّنَأ انتمّلعو .ىلاعت هللا ةاضرم لين ىلإ ةفداحلا

 - هلك كلذ نم سكعلا ىلع - هّنِإ لب «هتياعرو هللا ةيانع نم هنامرح ينعي الو «ةيناسنإلا

 الو رهدلا ناذآ يف حدصت (يرخف رقفلا) ةلوقم لازت الو «هتاهابمو نمؤملا رخفل ةاعدم

 هللا ىلص هئايبنأ متاخو ىلاعت هللا قلخ فرشأ اولعج نيذلا ءارقفلا اهب ىنغتي ةمينرت لازت

 تغبطصا ىتحو ءاهادي تلجم ىتح ىحرلاب ةمطاف تنحط .مهتوسأو مهتودق هلآو هيلع

 .75 ةيآلا :ءارسإلا ةروس )١(

 .7/1/ :؟ يشايعلا ريسفت ()

 ٠ شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهلع ةمطاف - سداسلا لصفلا ٠
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 نأ يغبني ٌةمعِن اَّلِإ كلذ بسحت مل مالسلا اهيلع اهّنكل «نيترهاطلا اهيدي ءامدب ىحرلا دي
 اهعجو يف ديزي امم نأ - اهضرم يف اهراز دقو - ًاموي اهابأ تربخأ نيحو .اهيلع هللا ركشت

 ةديس ينوكت نأ نيضرت امأل :نيلسرملاو ءايبنألا دّيس اهل لاقف «هلكأت ًائيش دجت ال اَّنأ

 هانت ىف ةوسألا نكت ذأ لطي ىلاعلا ءانن دقت اهرك نأ ئأ 1 لاعنا كاهن

 ةلمش يدترتو شبكلا باهإ سبلتو !اهقلاخ ركشتف ةضيرم ةعوجوم يهو عوجت نأو

 اهيلع ءاسنلا ةدّيسب ىسأتت يتلا ةأرملا ىلعو !اهقلاخ ركشتف ةريثك عضاوم يف تطيخ

 ايت لغ ةيكاملا روم مو اهايج نا اماه نأ نامت قلافناز ايفو. دل فتور ماجا

 نأو «ةيناسنإلا تاجرد يف يقرلاو لماكتلا وهو ىمسأ فدهل اهريخست بجي بهاوم

 ىلعو .هدابعتساو هقاقرتسا سيلو رشبلا ةمدخل تدجو يتلا ةداملا رسأ يف عوقولا رذحت

 نعنقيف ءريصلاو اضرلاب نلّمجتيو ةعانقلاب نببلجتي نأ ءاسنلا ةديسب تايدتقملا ءاسنلا

 نع ىفخي ال ٌنهاح َّنَأ نفرعيو «هللا هرّدق نإ نامرحلا ىلع نربصيو «هتطاسب ىلع شيعلاب
 هَ

 !ًاكيشو ةرخآلا ةوالح دجيس ايندلا ةرارم لّجعتي نم ْنَأو ,دودولا ريبخلا نهقلاخ

 و 5

 عمتجملاو ةَّمألا ةحلصم راثيإو «ةكرحلا يف يماستلا مالسلا اهيلع ءارهزلا نم انمّلعت
 و

 ةّمألا ةريسم مّوقت نأ لجأ نم كدفب بلاطت اهانيأرو «ةقّيضلا ةّيدرفلا ةحلصملا ىلع

 .هلآو هيلع هللا ىلص ميركلا اهّيبن اهل هطتخا يذلا راسملا ىلإ اهّدرتو

- - 
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 ةيلاثملا ٌمألا صئاصخ

 يتلا تافصاوملاو حمالملا يه امو ؟ةيلاثمل ٌمألل مالسإلا اهمسر يتلا تامسلا يه ام

 نأ الإ لاؤسلا اذه نع ةباجإلا يف انيلع سيل ؟اهب ىلحتت نأ ةمزتلملا ةملسملا ٌمألاب ضرتفُي
 |هحمالم يلجتسنو مالسلا امهيلع ةجيدخ نينمؤملا مآ اهّمأو نيملاعلا ءاسن ةدّيس يف لمأتن

 ىعسي نَم كانه َّنأ رضاحلا انرصع يف دجن انَّنِإ .مهيلع هللا تاولص امهنع تلقت يتلا

 م ل ا ا ساس اوم

 هاف دلل در يمال اقرأ يو ياينوسدا فاعلا ثلا قلك وونألا

 يذلا فعضلاو ةيندبلا راثآلا نع كيهان !عاضرإلاو ةيبرتلاو ةدالولا ريغ اهتايح يف

 يرقفلا دومعلا يه ّمألا أ عمارلا نم نأ هبال ءاسرإلاو تاعدال نزلا يرتعي

 ةداملا تمدعنا اذإف ءيرشبلا عمتجملا اهيلع موقي يتلا ةنبللا يه ةرسألا َّنأو «ةرسألل

 ًامومع عمتجملا لاح هل لوؤيس |هيف رّكفن نأ انيلعف ءيرشبلا عمتجملا نيوكتل ةيساسألا

 - مهتيبرتو مهعاضرإو لافطألا ةدالو َّنِإ مك .صاخ هجو ىلع يمالسإلا عمتجملاو

 ىصقأ غولب نع ةيعاولا ةكردملا ةأرملاب دعقي ال - ىلاعت هللا هجو هب داري ًالمع هرابتعإب

 ىلاعت هللا نم برقلا ءاوجأ ىلإ قيلحتلل هيلع كرحتت يذلا جردملا وه لب «لامكلا تاجرد

 نم ةجرد اهل َّنأ يعّدت ةأرما نم ام ِهَّنَأ ريكذتلا انتوفي الو .ةيهلإلا هرماوأل لاثتمالا رابتعإب

 دودولا ةيلاثملا ةأرملا تناك يتلا مالسلا اهيلع نيملاعلا ءاسن ةديس تاجرد لئامت لضفلا

 دكر يمل جاكار وعقل وري يول ءاجاط ا دولرلا كوم محار وو

 ةأرما ْنِإ هللا كحلصأ :تلاقف مالسلا هيلع قداصلا مامإلا ىلع تلخد ةأرما َّنأ انلقن

 كدب نسشلا كيلا ؟«لو» :لاق «جّورتأ ال :تلاق ؟«كدنع لتبتلا امو» :لاقف «ةلتبتم

 ,كنم هب ٌّقحأ مالسلا اهيلع ةمطاف تناكل ًالضف كلذ ناك ولف «يفرصنا» :لاقف .لضفلا
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 .«لضفلا ىلإ اهقبسي دحأ سيل هن

 مث ؛مالسلا هيلع ىبتجملا نسحلا لوألا اهّدلو مالسلا اهيلع ءاسنلا ٌةديس تدلو دقل
 7 ع

 رهط ةرتف الإ مالسلا هيلع نيسحلا هيخأب اهلمحو مالسلا هيلع نسحلا ةدالو نيب نكي مل

 ءاهيدلو ةيسنإلا ءاروحلا تعضرأ دقلو .مالسلا هيلع قداصلا مامإلا لوقي اك دحاو

 اهيلع ءارهزلاب دعقي مو !!اهردص ىلع اهلفطو ًانايحأ مانت تناك اَّنَأ تاياورلا انل تلقنو

 لب «مهتّبرو مهتعضرأو لافطأ ةدع تدلو اَّنأ فرشلا تاجرد ىمسأ لين نع مالسلا

 ةعيرشلا اهب ءادتقالا ىلإ تبدن يتلا ةلماكلا ةأرملل ةلثمألا عورأ ىلثملا اهتريسب تبرض

 اغلا تر اهانقت راوعا علا

 ءاهريغ ةأرما ىلإ مهتيبرت رمأ لكوتف اهدالوأ نع مالسلا اهيلع ةرهاطلا لوتبلا لختت م

 غلاب عم - رضاحلا انرصع يف دجنو .ةبيرغلا ةيّبرملا نم اهدالوأب قفرأ اَّنأ ملعت اَّنأ كلذ

 ةيدوق لع نهض تايرهالا ومدكل لأ هدفذي فالس تاينآ هاه نأ د هتفكألا

 انَنِإ لب «لافطألا ءال وه قالخأب قحلت يتلا رارضألا ىلإ مامتها ىندأ نرعي الو «مالسإلا
 و

 نيفتكيو ءنهلافطأ عاضرإ نع - رربم (نود - نعنتمي تاهمالا ضعب نأ دجن انرص

 نع تالفاغ ءنهريغ تاعضرم ىلإ نهلافطأ نعفدي وأ ءلفطلل ًاماعط ىعانصلا بيلحلاب

 لبق نم لفطلا عاضرإ ّنَأو ؛مالسلا مهيلع تيبلا لهأ لوقي امك عابطلا رّيغي عاضرلا ّن

 ًاقحال عوضوملا اذهل ضرعتنسو .هتاساسحإو هحور عبشي لب .بسحف هندب عبشُي ال هّمأ

 لاح هبا اتق إ

 ماض السلا

 م

 يف ةيقالخألاو ةينيدلا رومألاب تمتهاو اهراغص مالسلا اهيلع لوتبلا ءارهزلا تّير

 ثالث ةليل هلهأ ظقوي هلآو هيلع هللا لص اهابأ تأر دقو - مالّسلا اهيلع تناكف «ةيبرتلا

 ماني اهلهأ نم ادحأ عدت ال - «ةليللا كلت يف ءاملاب مهنم ماينلا هوجو شريو «نيرشعو



 قل

 نسحلا اهدلو عّججشت مالسلا اهيلع تناكو .اهريخ مرح نم مورحم :لوقتو ةليللا كلت

 هدج سلجم يف روضحلا ىلع - نينس عبس نبا ريغص يبص وهو - مالسلا هيلع ىبتجملا
 اهيلإ يقليف هَّمأ يتآيف هظفحيف يحولا عمسيف رضحي ناكف «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هعمست ام لقنتو مالسلا هيلع نسحلا ىلإ عمتست مالسلا اهيلع ءارهزلا تناكو ؛هظفح ام

 سلاجملا ىلإ مهباحطصاو راغصلاب مامتهالا َّنِإ .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هيبأ ىلإ هنم
 مهيف يّرقي هوعمس ام راركت مث ظفحلا ىلع مهعيجشت َّنِإو ؛مهتاّيصخش يّمني ةينيدلا
 ةيحئور بتاود- مهألا لماعلا وه اذهو - عهحمي نوضخلا اذه نأ انك ءظففلا ةيلباق

 مهل َّنَأب نوزاتمي ةلحرملا كلت يف راغصلا َّنأو ًاصوصخ ؛ةيقالخألا مهتامس ءانب يف مهست

 .رابكلا تايلباق قوفت رّثأتلاو باستكالا ىلع ةريبك تايلباق

 مدعو ضيرملا ةاعارم رمأ اهراغص مّلعت رخآ فقوم يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ىرنو

 ظيلق ليغا لإ ةرثفلا كلت ىف ةنئام ةجاحب ىقيزملا نآل «هتاايغ دع هذكع كلا ةلاطإ

 .ةعرسب ءافشلل لثامتلا ىلع هدعاسي ةحارلا نم ديج

 مروتت ىتح اهتالص بارحم يف فقت يتلا «مالسلا اهيلع ةدباعلا ءارهزلا لفغت ملو

 اههافطأ ةبعالم رمأ نع لفغت مل ءاهسفنب تيبلا لامعأل ىدصتت تناك يتلاو ءاهمادقأ

 تاسمل ىلإو «ةبعادملاو ةبعالملا ىلإ هرغص يف ةسام ةجاحب لفطلا َّنأ كلذ «مهتبعادمو

 يهو - مالسلا اهيلع ءارهزلا ّنكل .هتايح نم ةرتفلا كلت يف هحور اهجاتحت يتلا نانحلا

 امو .ةيقلتملا لفطلا سفن يف رخآ ًادعُب ينبتل ةبعادملاو ةبعالملا هذه فّظوت - ىلعألا لثملا

 ءاهتريس يف مالسلا اهيلع ءاسنلا ةديسب ءادتقالا يف تامزتلملا تاملسملا تاهَّمآلاب ردجأ

 .نهلافطأ ةبعالم يف - ةصيخرلا ظافلألا نع ًالضف - ةيداعلا ظافلألا مادختسا كرتو

 يف ًاسرد - هل اهتبعادم لالخ - هنقلتو اهريغص يغانت يهو مالسلا اهيلع اهيلإ عمتسنل
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 :قالخألاو ديحوتلا

 ُنسرلاق حلا نععلخاو .نسحايكابأةبشأ

 نحإلا اذ لوت الو | ننم اذ اهإ دثهاو

 نم يناعت رمأ وهو «لافطألا نيب ةاواسملا رمأ مالسلا اهيلع ةيناحلا ءارهزلا تعار دقو

 مالسلا هيلع بوقعي يبنلا دالوأ نأ ميركلا نآرقلا انئّدح دقو ويسأل نم رك قاذف

 يتلا ةبحملاو مامتهالا قوفت ةبحمو ًامامتها مالسلا هيلع فسوي هنبا يلوي مهابأ َّنأ اوظحال

 ريغ - ةّبحملا كلت مهتعفد لب ءلالضلا ىلإ مهابأ اوبسنو فسوي اودسحف ءاهاّيِإ مهيلوي

 ةحازإ يف ريكفتلا وهو «ريطخ رمأ ىلإ بوقعي مهيبأ لبق نم فسويل - مهرظن يف ةرربملا

 مهيبأ هجو مهل ولخي نأ لجأ نم - لايتغالاو لتقلاب ولو - نمث يأب مهقيرط نع فسوي

 .هتبحم مهل وفصتو

 كرتو امهدحأ لّبقف نادلو هل ًالجر هلآو هيلع هللا لص مركألا لوسرلا دهاش دقلو

 !«امهنيب تيساو ًالهف» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ءرخآلا

 تناكف :لافطألا نيبةاواننملا ق ةيشألاو لغألا لالا مالسلا اهيلع ءارهزلا تناكو

 «ناريغص امهو ًاموي اعرطصا اهيدلو َّنَأ ىتح .ماتهالاو سابللاو نانحلا يف مهنيب يواست

 اي ًابيإ» :لوقي وهو هلآو هيلع هللا لص يبنلا تعمسف مالسلا اهيلع ءارهزلا تلخدف

 ءاذه ىلع انه عّجشتأ !هابجعاو .هبأ اي) :هل تلاقف !(هعرصاف نيسحلا ىلع دش ءنسح

 نيضرت امأ «ةينب اي) :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهيلع درف ؟(ريغصلا ىلع ريبكلا عجشت

 .نيسح اي :لوقي ليئربج يبيبح اذهو .هعرصاف نيسحلا ىلع دش ,نسح اي :انأ لوقأ نأ

 !«هعرصاف نسحلا ىلع دش



 فكل

 هلع قيرشلا انهدلو: اف ءاموودلا و ةيلع هلا لع هللا لوو اهوأ :اهناكو

 هّنِإ مث ,حدقلا يف اهرصعي لعجف ةبرق ىلإ هلآو هيلع هللا َّلص هللا لوسر ماقف ؛مالّسلا

 هعنمف برشيل مالّسلا هيلع نيسحلا لوانتف مالّسلا هيلع نسحلا لوان هلآو هيلع هللا لص

 :لاق ؟«كيلإ امهّبحأ هّنأك !هللا لوسر اي» :ةمطاف تلاقف .مالّسلا هيلع نسحلاب أدبو يبنلا

 دقارلا اذهو نيذهو ّنإ» :هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر لاق مث .«ةرم لوأ ىقستسا نإ

 .(دحاو ناكم يف ةمايقلا موي -مالّسلا هيلع ًايلع ينعي -

 سانلا هبشأ نوكتف جردتو ومدتو دلوت ةناحير مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب يف انيأر دقو

 اهنتبا يه كلت ءبعاصملاو بئاصملا ىلع ربصلاو ةماقتسالاو ناميإلاو ةدابعلا يف اهّمأب

 ةاتفلل ظفحي يذلا تيبلا اذه يف ةليقعلا تأشن .(نييمشاه لا ةليقع) تيعد يتلا بنيز

 يف هلآو هيلع هللا لص ةيناسنإلا يبن هيف دهاج رصع يف ءاهتّيصخشو اهمارتحاو اهتّْزع
 ةمطاف هتنباب قزُر ال هلآو هيلع هللا ىلص هَّنَأ ىتح «ةأرملا عم لماعتلا يف ديدج عضو ءاسرإ

 ءاهّمشأ ةناحير ؟مكل ام١ :لاقف .مهيف ةهاركلا ىأرف هباحصأ هوجو يف رظن مالسلا اهيلع

 تانسح تانبلا» 0 هباحصأل هلآو هيلع هللا لص لاقو .(لجو زع هللا ىلع اق راو

 !«اهنع لئسُي معنلاو ءاهيلع باثي تانسحلاف «ةمعن نونبلاو

 دولولادودولا مالسلا اهيلع ءارهزلا

 يناعتو .لحمضيو عمتجملا ىشالتي اهنودبو .هماوقو هتزيكرو عمتجملا داع يه مالا

 ةلأسم صقانت ةجيتن اهدارفأ دادعت يف ديازتم صقانت نم ةيلاحلا تاعمتجملا ضعب

 ةّيصخش عم مءالتي ال باجنإلا َّنأ ةفاقث عويش اهنم :ةديدع لماوع نم ةئشانلا باجنإلا
3 

 ادعت نافلستلا يره لإ اهنا رصتا نآو قاتلا جو اعاتب قيقا غاب عروة املا



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت مقص

> 

 طوغضلا ديازت اهنمو ءلجرلا نأش اهنأش لامعألل يّدصتلاو ةفاقثلا ليصحت يف اهرود نع

 اهدارفأ ددع داز اذإ ةلئاعلل ةلودلا همدقت يذلا معدلا صقانتو ةلتاعلا ىلع ةيداصتقالا

 ريخب مكربخأ الأ» :لاق هنأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع يور دقو ناعم دخ ةرع

 .دولولا دودولا مكئاسن ريخ نم َّنِإ» :لاق ءانربخأف هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟«مكئاسن

 دودولا مكئاسن ريخ» :لاق هنأ هلآو هيلع هللا لص هنعو (7.ثيدحلا - «..ةفيفعلا ةريتسلا

 "'.(جوجللا اهّرشو «ةيتاؤملا دولولا

 دولولا دودولا ةأرملل ىلجألا قادصملاو لاثملا مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا تناكو

 ةدنم نبا هللا دبع وبأ ركذي امك - مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ اهجّوزت دقف ءاهجوزل ةيتاؤملا
 يلعل تدلوو «ةنس نم وحنب كلذ دعب اهب ىنبو «ةرجحللا نم ةنس دعب ةنيدملاب - يناهفصألا

 ."””ىربكلا بنيزو ىربكلا موثلك َّمأو نسحملاو نيسحلاو نسحلا :مالّسلا هيلع

 نينمؤملا ريمأ اهب لخدو «ةرجه لا نم نيتنثا ةنس مالسلا هيلع [هجاوز ناكو

 مآ ركل تئيزو اديحيفعو انيمعدل كلو ءردب نم هفرصنم دعب مالسلا هيلع

 رولا موثلك

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف تدلو :يبالودلا دامح نب دمحأ نب دمحم لاق

 هل تدلوو «ًاريغص نسحم بهذف ءًانسحمو ًانيسحو ًانسح مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلعل

 6-00 موثلك ّمأ

 .151785١(17)ح / ١57:١5 لئاسولا كردتسم (؟)

 .44 ح/ 3١5 :53 راونألا راحب ()

 .ىقتنملا نع 250 ح / 177:77 راونألا راحب (:)

 707 ح/ ١017 ص :يبالودلل ةرهاطلا ةيرذلا (6)



 >كقظلا

 اهيلع ةمطاف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسرل ةجيدخ تدلوو ...:يرذالبلا لاق

 هل تدلوو «نيتنثا ةنس يف ةنيدملاب مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع اهجّوزتو «مالّسلا

 ."”هوئلك َّمأو ...«بنيزو ءاريغص جرد ًانسحمو «نيسح لاو «نسحلا

 برقملا لماحلا ثيوعتو يسركلا ةيآ ةءارق

 رمأ ءاهتدالو تندامل مالّسلا اهيلع ةمطاف نأ ركذي ...:ةليللاو مويلا راكذأ يف

 ةيآ اهيلع آرقتف اهايتأت نأ شحج تنب بنيزو ةملس َّمأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا

 .نيتبآلا رخآ ىلإ "”4ضرألاَو تاَواَمَّسلا قلَح يذلا ُهللاْمكحّبَرَن إ#و ,يمركلا

 .نيتذوعملاب اهاذوعتو

 ."”بّيصلا لباولا :هباتك يف هلثم ركذ و

 اهتدالو دعب ةمطاف ةمالس ىلع هلل ًاركش يلصي يبنلا

 مّنَأ ىلعو ءآلوأ مهّمَأ ةمالس ىلع ىلاعت هللا ركشي نأ ًالافطأ ىلاعت هللا هقزري نمل يغبني 0 هع وك د 2 ند هك راحو ؟ 5 5

 ءاهديلوو ٌّمألا ةافوب تهتنا ىتح ترّسعت تادالولا نم مكف «ًايناث نيملاس ةقلخلا وّمات

 درفلاب ردجي الأ !(هيلكل وأ اهديلول وأ ٌمألل ةميدتسم ةهاعب تهتنا تادالولا نم مكو

 ثعطقتا اذإ هّلاح هيلإ لوؤتس ام رّوصتي ال هّنأل ءركشلا نع ءرملا لفغي ٌرمتستو معلا

 !ةيلاوتملا معنا كلت نم ةدحاو

 5٠07:١. يرذالبلل فارشألا باسنأ )١(

 ." ةيآلا :سنوي ةروس ؛0 5 ةيآلا :فارعألا ةروس (؟١)

 .قاقحإلا تاقحلم يف ام ىلع 1١« ص :ةيزوجلا ميق نبال ةليللاو مويلا راكذأ ()
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 هيلع نسحلاب رشي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنأ» :مالسلا مهيلع نيقداصلا نع يور

 عنصي وأ مّلكتي نأ ريغ نم هتقو نم ماقف ؛ءاعدلا لبق برغملا حيبست رخآ يف وهو مالسلا

 انآو اهيلع هللا تاولص ةمطاف ةمالس ىلع ىلاعت هلل ًاركش |مههلعج «نيتعكر لصف ًائيش

 ريفعتلاو ركشلا يتدجسب بقعو «نيتعكرلا دعب اعد مث «مالسلا هيلع نسحلا اهتدالوو
 نيتاه ىلص دقو .هب ريشبلا ءاجف مالسلا هيلع نيسحلا دلو ىتح نس كلذ ناكو ءامهنيب

 |مهلعج «نيتعكر لصف بيقعت ريغ نم ماقف ؛ةحيبست رخآ يف وهو ,برغملا دعب نيتعكرلا
 ال نأ مالسلا هلآو هيلع هتّنس هب ترجف .دجسو امهدعب ءاعدلاب بّقع مث «ىلاعت هلل ًاركش

 حيبستلا ىوس اب اهنم ضرفلا بيقعت رخْؤيو ءاهتلفانو برغملا ةضيرف نيب دحأ ملكتي

 ."""(اهتلفان نم غارفلا تقو ىلإ

 ةناحير تئبلا

 ىثنألاب شب اذإ ناك لجرلا َّنِإ ثيحب «ىئنألل اهتيهاركب تفرُع ةئيب يف مالسإلا ءاج
 ىَلَع هِي ِهبرشُب اَم وس “نم ْمْوَقْلا نم ىَتاَوتي ٌميِظكح َوْهَو اوس ُهُهْجَو ظل
 رظنت ةّيلهاجلا يف برعلا تناكو .يركلاةار غلا زيوت كي ىلع« يارا ىف ةقاقاب لا نير

 راعلا نم ًابره ةعينشلا تانبلا دأو ةّئس اونس دق مهتداق ناكو «راعلل لمتحم ردصمك ةأرملل

 ناكو !مايألا كلت اهرثكأ امو «تاراغلا ىدحإ يف مهتانب تيبس اذإ مهب قحلي دق يذلا

 مّنستل يمالسإلا عمتجملاب ضوهنلا لجأ نم ةفلختملا ةرظنلا هذه حالصإ ّيرورضلا نم

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لماعت ءاجو «ةرضحتملا ةيناسنإلا تاعمتجملا يف يدايرلا هرود

 ةّيلمع ًاسورد مالسإلاب دهعلا يثيدح نيملسملل يطعيل مالسلا اهيلع ءارهزلا هتنبا عم

 «تانسح تانبلا» ّنأِب - يرظنلا ىوتسملا ىلع - يبنلا ثيداحأ تءاج امك «ىسنُت ال

 .118- ١١17 ص :ديفملا خيشلا - ةعنقملا )١(



 قلنا

 .سوفنلا يف اهقّمعتو سوردلا هذه لمكتل «تانبلا مكدالوأ ريخ»و «معن نونبلاو

 ءمالَّسلا اهيلع ةمطافب هلآو هيلع هللا لص يبنلا رّشب :لاق .هعفر «يقربلا نع

 اهقزرو اهّمشأ ةناحير ؟مكل ام١ :لاقف .مهيف ةهاركلا ىأرف هباحصأ هوجو يف رظنف

 ."”(لجو زع هللا لع

 نع هيبأ نع طابسأ نب يلع نع ٍلميتلا نسحلا نب يلع نع يمصاعلا دمحم نب دمحأ

 اهطخستف ةنبا كل دلو هنأ ينغلب» مالسلا هيلع هللا دبع وبأ يل لاق لاق رذنملا نب دوراجلا

 هيلع هللا لص هللا لوسر ناك (دق)و ءاهقزر تيفك دقو اهمشت ةناحير ءاهنم كيلع امو

 .20(تانب ابأ هلآو

 ريخ) :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق «لاق ينايلا ةفيذح نع يسلجملا جرخأ

 .©0(تانبلا مكدالوأ

 تانسحلاف «ةمعن نونبلاو تانسح تانبلا» :لاق مالسلا هيلع هنع يسلجملا جرخأو

 (*”(اهنع لئسُي معنلاو ءاهيلع باثُي

 تناك نمو هرانلا نم ًارتس هللا اهلعج ةدحاو هدنع تناك نم ؛تاردخملا تانبلا دلولا

 هنع عضو تاوخألا نم نهلثم وأ ثالث هل نكي نمو «ةنجلا اهب هللا هلخدأ ناتنثا هدنع

 .20(ةقدصلاو داهجلا

 )١( ح/ 779 ص :لامعألا باوث 7.

 .70 5 7١: يدرجوربلا ديسلا - ةعيشلا ثيداحأ عماج (7)

 ٠١١: 4١ يبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب (؟)

 ) )5راونألا راحب ١ 4٠0:1١.

 ) )6راونألا راحب ١ 1١:41١.
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 تاوخأ ثالث وأ تانب ثالث لاع نم» :لاق هلآو هيلع هللا لص هنع يسلجملا جرخأو

 اي :ليق ««نيتنثاو» :هلآو هيلع هللا لص لاق ؟نيتنثاو هللا لوسر اي :ليق «ةنجلا هل تبجو

 .27(ةدحاوو» :لاق ؟ةدحاوو هللا لوسر

 هنع قدصتلاو دولوملا سأر قاح

 دولوملا سأر ةقالح ةنسلا نمو «ةّيناسنإلاو ةمحرلا نيد وهو «ةفاظنلا نيد مالسإلا

 نم قولحملا رعشلا نزو لداعي اب قّدصتي نأ ةّنسلا نم نأ امك ؛هتدالو نم عباسلا موي

 .نيكاسملا ىلع ةضفلا

 نسحلا سأر قلحت نأ مالّسلا اهيلع ةمطاف رمأ هنأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع يور

 ."قرو امهرعش نزوب قّدصتت نأو ءامههعباس موي نيسحلاو

 نسا رعش هلآو ةيلغ هللا لص هللا لوسر ثني ةمطاف تناؤو :سنأ خي كلام:لاق
4. 

 ."97ةضف كلذ ةنزب تقّدصتف .موثلك ّمأو بئيزو نيسحلاو

 دولوملا نع ةقيقعلا

 يف لخدت ةقيقعلاو .ىثنأ وأ ناك ًاركذ دولوملا نع حبذُت يتلا ةحيبذلا يه ةقيقعلا م ع 4 8 3

 يوز دقو :نينمؤملا ءازقق لع اهنحلب قدصتي ثيحح ةيكاسملا ىلإ نيخلا لاصيإو كسنلا

 ,(هنع ٌقعيو هيف ىّمسي شبكب هعباسب نهر مالغلا» :لاق مالَسلا هيلع هللا دبع يبأ نع

 )١( راونألا راحب ١ 1١:91١ -47.

 راونألا راحب (؟) ١717" :1١١ .قالخألا مراكم نع «57و 56 ح/

 ) )9سنأ نب كلامل أطوملا ١:  88010حر/ 7.



 قطا

 .20(ةضف امهرعش نزوب تقّدصتو ءاهينبا نع تّفع مالّسلا اهيلع ةمطاف َّنِإ) :لاقو

 مالّسلا هيلع نسحلا نع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ّقع١ :لاق ؛مالّسلا هيلع هنع يورو

 .همحلب اهمحلو .همظعب اهمظع مهللا» :لاقو .«نسحلا نع ةقيقع هللا مسب» :لاقو ء(هديب

 ."7(هلآو دمحمل ًءاقو اهلعجا مهللا «هرعشب اهرعشو .همدب اهمدو

 موي اهدلو نع عت مالّسلا اهيلع ةمطاف تناك» :لاق مالّسلا هيلع رفعج بأ نعو

 .""(اقرو هنزوب قدصتتو هسأر قلحتو «هنتختو .هيّمستو «عباسلا 000 ايو سال 5 يل 05

 ءارغص ةقرخ كة دولوملا فل ةهارك

 «ءءارفص ةقرخ يف ًاثيدح دولوملا لفطلا اولي نأ هتيب لهأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىبن

 ةقرخلا كلتب ىمر «ءارفص ةقرخ يف ًافوفلم مالسلا هيلع ىبتجملا نسحلا دهاش نيحو
 ىلص يبنلا رمأل تلثتما سيمع تنب ءاسأ َّنأ ظحالنو .اهيف هّقلف ءاضيب ةقرخ ذخأو

 تل ,ءامسأ اهتلبقو مالسلا هيلع نيسحلا مالسلا اهيلع ٌءارهزلا تدلو (ملف هلآو هيلع هللا

 .ءاضيب ةقرخ يف مالسلا هيلع نيسحلا

 امل» :تلاق (مالسلا امهيلع) ةمطاف نع ء«سيمع تنب ءامسأ نع ٍلماعلا رحلا جرخأ

 .ءامسأ اي :لاقف (هلآو هيلع هللا لص) يبنلا ءاج .هتدلوو (مالسلا هيلع) نسحلاب تلمح

 هنذأ يف نّذأو (هلآو هيلع هللا لص) يبنلا اهب ىمرف ءارفص ةقرخ يف هيلإ هتعفدف «ينبا يّمله

 هنع نع هعباس موي ناك املف ءنسحلا هاّيسف - :لاق نأ ىلإ - ىرسيلا هنذأ يف ماقأو ىنميلا

 .هسأر قلحو «ًارانيدو ًاذخف ةلباقلا ىطعأو .نيحلمأ نيّشبكب (هلآو هيلع هللا لص) يلا

 .5ح/ 55 :؟ يناكلا )١(

 ١. ح/77 :1 يفاكلا عورف (؟)
 .5 حر/ 087 :8 ةبيش يبأ نبال فّئصملا (")

 «٠ ةيلاثملا مألا مالسلا اهملع ءارهزلا - عباسلا لصفلا ٠
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 .ةيلهاجلا لعِف مدلا .ءامسأ اي :لاقو «قولخلاب هسأر ىلطو ًاقرو رعشلا نزوب قّدصتو

 يّمله ءامسأ اي :لاقو ينءاج (مالسلا هيلع) نيسحلا دلو لوح دعب ناك |ملف :ءامسأ تلاق

 يف هعضوو «ىرسيلا يف ماقأو ىنميلا هنذأ يف نّدأف ءءاضيب ةقرخ يف هيلإ هتعفدف «ينباب

 يبنلا هنع قع هعباس موي ناك (ًاف ,نيسحلا هّمس :ليئربج لاقف - :تلاق نأ ىلإ - هرجح

 قّدصتو هسأر قلح مث ءًارانيدو ًاذخف ةلباقلا ىطعأو ,نيحلمأ نيشبكب هلآو هيلع هللا لص

 (7.«ةيلهاجلا لعف مدلا .ءامسأ اي :لاقو «قولخلاب هسأر ىلطو ًاقرو رعشلا نزوب

 :تلاق «ةيمعثخلا سيمع تنب ءامسأ ينتثدح» :مالّسلا امهيلع نيسحلا نب يلع نع

 .مالّسلا هيلع نيسحلاو نسحلاب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب ةمطاف كتدج تلبق

 :تلاق .ينبا يتاه !ءامسأ اي :لاقف هلآو هيلع هللا لص يبنلا ءاج نسحلا دلو |ملف :تلاق

 ةقرخ يف دولوملا اوُقلت الأ نكيلإ دهعأ ملأ :لاقف ءاهب ىمرف «ءءارفص ةقرخ يف هيلإ هتعفدف

 0 رشبلا هنذأ يف ماقأو :ئميلا هنذأ يف نّذأ مث ءاهيف هّفلف ءاضيب ةقرخب اعدو .ءارفص

 هللا لص ناك دقو ءتدلوف نسحلاب مالّسلا اهيلع ةمطاف تلمح امل :لاق «رباج نع

 :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقو .ءارفص يف هوُفلف ءاضيب ةقرخ يف هولي نأ مهرمأ هلآو هيلع

 لص ءاجف .«هلآو هيلع هللا لص هللا ٌلوسر همساب قبسأل تنك ام» :لاقف .(هّمس !يلع اي»

 .هّصمي مالّسلا هيلع نسحلا لعجف .هيف يف هناسل لخدأو هلّبقو هذخأف هلآو هيلع هللا

 !؟«ءاضيب ةقرخ يف هوفلت نأ مكيلإ مّدقتأ ملأ» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر مهل لاق مث

 .©ىرسيلا يف ماقأو «ىنميلا هنذأ يف نّذأو «ءارقضلاب ىمرو اهيف ِهّقلف ءاضيب ةقرخبب اعذف

 .717471ح 4٠/8:7١/ ةعيشلا لئاسو )١(

 .رشع ثلاثلا ءزجلا ؛”الا/ ١: يسوطلا يلامأ )١(

 .ريسي توافتب 0 ح/ ١:/١717 عئارشلا للع ؛5 ح/ 55 ١: رابخألا يناعم (”)



 قلل

 ةلباقلا ماعطإ

 ال قباسلا يف تالباقلا تناكو «ةلئاعلا ىلع ٌّقح اهتدالو يف ةأرملا نيعُت ىتلا ةلباقلل

 .رانيدبو ةقيقعلا لجرب ةلباقلل ثعبي نأ يبنلا ىصوأف «ّنهلمع ىلع ًارجأ نيضاقتي

 مالّسلا اهيلع ةمطاف اهتقع يتلا ةقيقعلا يف ىصوأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا ْنأ يور

 اومعطأو اولُكو ءلجرب اهنم ةلباقلا ىلإ اوثعبت نأ» :مالّسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا نع

 ."0(ًاماظع اهنم اورسكت الو

 نسحلا نع تقع مالّسلا اهيلع ةمطاف َّنِإ :لاق ؛مالّسلا امهيلع نيسحلا نب يلع نع

 ."”«ًارانيدو ةاش لجر ةلباقلا تطعأو ؛مالّسلا |مهيلع نيسحلاو

 نيسحلاو نسحلا هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نتخ لاق» :مالّسلا هيلع رقابلا نع

 ىطعأو ءامهنع ٌّقعو «ةضف رعشلا ةنزب قّدصتو ءامهيسأر قلحو «مايأ ةعبسل مالّسلا امهيلع

 ."”(فئارطلا ةلباقلا

 مدلاب دولوملا سأر خطل نع يهنلا

 نع ىبن مالسإلا ءاج ملف «ةّيلهاجلا نمز مدلاب ديلولا سأر نوخطلي برعلا ناك
 .نارفعزلاو قولخلاب ديلولا سأر خطلب رمأو ءكلذ

 لوسر َّنأ» :هيبأ نع ركذي مالّسلا هيلع هللا دبع ابأ تعمس :لاق ءيزوكلا مصاع نع

 ىطعأو ءشبكب نيسحلا نعو ءشبكب مالّسلا هيلع نسحلا نع ٌّقع هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 )١( ح /757 :17 يّرملل فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت 1917371.

 ) )1ح// 45 :7 رابخألا نويع 17١.

 )'( ص :قالخألا مراكم 09.
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 .ةضف هنزوب قّدصتف امهرعش نزوو |مهعباس موي اهسوؤر قلحو ءائيش ةلباقلا

 !هللا ناحبس :تلقف «كرش كاذ :لاقف ؟يبصلا سأر هب خطليف مدلا ذخؤي :هل تلقف

 ."”«مالسإلا يف هنع يُِثو «ةيلهاجلا يف لمعُي هَّنإف ءًاكرش كاذ نكي ملول :لاقف !!؟كرش

 مث ءرعشلا ةنزب قدصتو .هسأر قلحو .ذخفلا ةلباقلا ىطعأو «نيحلمأ نيشبكب هعباس

 .ةيلهاجلا لعف نم مدلا !ءامسأ اي :لاق مث ءقولخلاب ةكرابملا هديب هسأر ىلط

 لثم لعفف هلآو هيلع هللا لص يبنلا ءاجف ءنيسحلا دلو لوح دعب ناك املف

 فيي لوألا

 دلو املف ءمالّسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاب ةمطاف تلبق :سيمع تنب ءامسأ تلاق

 هيلع هللا لص هنع قع عباسلا موي ناك |ملف (:هتياهن يفو - ثيدحلا) مالّسلا هيلع نسحلا

 ءافرو رعشلا نووي قدصتوبةسأر قلختو ءاذخف: ةلباقلا ىطعأو «نيخلمأ نيقيكيةلاو

 ("”.ةيلهاجلا لعف مدلا .ءامسأ اي :لاق مث ,قولخلاب هسأر ىلطو

 هتينكتو دولوملا ةيمست

 دلولاب ةئنهتلا نع مالّسلا هيلع اضرلا نسحلا ابأ تلأس :لاق «دلاخ نب نيسحلا نع

 :لاقف ؟ىتم

 هللا لص يبنلا ىلع ةئنهتلاب ليئربج طبه مالّسلا |مهيلع يلع نب نسحلا دلو امل :لاق ن١

 ." حر/ 37 :5 ينيلكلا خيشلا - يفاكلا (1)

 5٠. 7” ص :نيدقعلا رهاوج (؟)

 . 197 ص :نيظعاولا ةضور (*)



 قطا
 و

 .هنذأ بقثيو هنع ٌقعيو هسأر قلحيو «هينكيو هيّمسي نأ هرمأو عباسلا مويلا يف هلآو هيلع

 «كلذ لثمب هرمأف عباسلا مويلا يف هاتأ مالّسلا هيلع نيسحلا دلو نيح ناك كلذكو

 «نذألا ةمحش يف ىنميلا نذألا يف بقتثلا ناكو ءرسيألا نرقلا يف ناتباؤذ امل ناكو :لاق

 .ىرسيلا يف فنشلاو ىنميلا يف طرقلاف ؛نذألا لعأ يف ىرسيلا يفو

 وهو ؛سأرلا طسو يف نيتباؤذ مهل كرت هلآو هيلع هللا ّكص يبنلا َّنَأ يور دقو

 ."(نّرَقلا نم حصأ

 انسحب اع تفتر( قيس عماني وسا قالا و قيلعاللا لهوعلا ذآ قو

 كتروف | هبا موي ًايسحو انسن تقلحا مالثشلا هيلع ةيطاف نو: ءانهعباسا ءؤي

 ."”ةضف هنزوب تقّدصتف امهرعش

 هتدالو لبق دولوملا ةيمست

 داقعنا لبق ىتح ةّيمهأ هالوأ لب «دلوي نأ لبق ىتح لفطلل ةريبك ةيمهأ مالسإلا ىلوأ

 دحأ لاخلا َّنِإف مكفطنل اوراتخا» لاق هّنَأ هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع درو دقف «هتفطن

 خم هيرست | هقذاعلا للولا يم يسكت اير اهنعس دعي لاقل نأ ىأ 1 ةيعيحبضطلا

 لص هللا ٌلوسر ىّمس دقو ؛هتدالو لبق هتيمستب رمأ هنأ لفطلاب مالسإلا مامتها نمو .هيبأ

 :ةتفالو لبق ( نسجل هلاوديلهتللا

 نع يبأ ينثدح :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع «ريصب يبأ نع هدانسإب ينيلكلا ىور

 اوردت مل نإف اودلوي نأ لبق مكدالوأ اوّمس» :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق يدج

 .ح/ 4 :5 يناكلا )١(

 4 حا ”١77 ص :ةرهاطلا ةيرذلا ()
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> 
 0 ا : 500
 موي مكوقل اذإ مكطاقسأ نإف .ىثنالاو ركذلل نوكت يتلا ءامسألاب مهومسف «ىثنأ مأ ركذأ

 هيلع هللا لص هللا لوسر ىّمس دقو «ينتيمس الأ :هيبأل طقسلا لوقي ,مهوّمست ملو ةمايقلا

 .©")(دلوي نأ لبق ًانسحم هلآو

 ةليمجلا ةيبرعلا ءامسألاب ةيمستلا

 وأ - نولفغيو ءمهدالوأل ةيبنجألا ءامسألا رايتخاب هذه انمايأ يف ضعبلا رختفي

 اهبرقأو ءارسأ ىلحأ يه مالسلا مهيلع تيبلا لهأ ةمئأ ءامسأ نأ ةقي نع - نولفاغتي

 كلذل - هَّنَأو «يرع هناسل َّنَأب هلآو هيلع هللا لص يبنلا حّرص دقو .سوفنلاو بولقلا ىلإ

 ّيبنلا نأ درو دقو .ةليمجلا ةيبرعلا ةغللا عم مجسني يذلا ّيبرعلا مسالا رايتخا بحي -

 رمع دبع نب ديبع ناك دقف «لمجأ ىنكو ءاسأ ىلإ مهانُكو صاخشألا ضعب ءايسأ ريغ

 موتكم َّمأ نبا مسا ناكو «(نينيميلا وذ) يبنلا هاعدف (نيلامشلا وذ) ىعدي يعازخلا

 :(دشار) يبنلا هاّيسف «(ّيوغ) هبر دبع نبا مسا ناكو ؛(هللا دبع) يبنلا هامسف :(نيصحلا)

 .(عيظم) يبنلا هاتسف «(ئصاغ) عيطم نب هللا دبع ذلاو مسا نآكو

 :لاق «مالسلا |مهيلع نيسحلا نب يلع هيبأ نع «يلع نب ديز نع هدانسإب قودصلا ىور

 ام :لاقف .هّمس :(مالسلا هيلع) يلعل تلاق «(مالسلا |ههيلع) نسحلا ةمطاف تدلو املا
 ةقرخ يف هيلإ جرخأأف .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ءاجف .هللا لوسر همساب قبسأل تنك

 ا يقع

 اد

 هفلف ءاضيب ةقرخ ذخأو اهب ىمر مث ,ءارفص (ةقرخ) يف هوفلت نأ مكمخأ ملأ :لاقف ءءارفص

 ىلص لاقف ؟همساب كقبسأل تنك ام :لاقف ؟هتيّمس له :مالسلا هيلع يلعل لاق مث ءاهيف

 ليئربج ىلإ ىلاعتو كرابت هللا ىحوأف ءلجو زع يبر همساب قبسأل تنك امو :هلآو هيلع هللا

 )١( يفاكلا 18:5.



 >ققلا

 نوراه ةلزنمب كنم ًايلع َّنإ :هل لقو «هئنهو مالسلا هئرقأو طبهاف ءٌنبا دمحمل دلو دق هنأ

 مث ءلجو زع هللا نم هأنهف مالسلا هيلع ليئربج طبهف .نوراه نبا مساب هّمسف ءىسوم نم
 قولا ؟همسا ناك امو :لاق .نوراه نبا مساب هيمست نأ كرمأي لجو زع هللا َّنِإ :لاق

 ىحوأ مالسلا هيلع نيسحلا دلو |ملف .نسحلا هاّسف ,نسحلا هّمس :لاق .يبرع يناسل :لاق

 كنم ًايلع َّنإ :هل لقو «هئنهو هيلإ طبهاف «نبا دمحمل دلو دق َّنَأ ليئربج ىلإ لجو زع هلل
 كرابت هللا نم هأنهف ليئربج طبهف :لاق .نوراه نبا مساب هّمسف ,ىسوم نم نوراه ةلزنمب
 امو :لاق .نوراه نبا مساب هّمسف ,ىسوم نم نوراه ةلزنمب كنم ًايلع َّنِإ :لاق مث «ىلاعتو

 .7"2(نيسحلا هاّسف .نيسحلا هّمس :لاق .يبرع يناسل :لاق .ريبش :لاق ؟همسا

 نم ثالث ةنس ناضمر فصتتنم ِمالّسلا هيلع نسحلا ْتَدَلَو دق ...:يواربشلا لاق

 دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا وهف .حصألا ىلع ةرجحلا
 «ةنجلا لهأ بابش ديسو «هتناحيرو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر طبس .يمشاحلا فانم

 .ةفيلخللا نبا ةفيلخلا

 دلو املو «ةيلهاجلا يف مسالا كلذ فرعي ملو ,نسحلا هلآو هيلع هللا لص هدج هاّرس

 هسأر قلحت نأ ةمطاف ِهّمأ رمأو ءشبكب هنع ٌّعو «هنذأ يف هلآو هيلع هللا ّلص يبنلا ذأ

 ."”تلعفف «ةضف هرعش نزوب قدصتتو

 ثالث ةنس ناضمر نم فصنلا يف مالّسلا اهيلع ءارهزلا تعضو دقف :معنملا دبع لاق

 ءاج دلو املو «نيلسرملاو ءايبنألا متاخ هدجب سانلا هبشأ ناك ءًايكز ًامالغ ةرجهملا نم

 :مالّسلا هيلع يلع لاق ؟«هومتيمس ام «ينبا ينورأ» :لاقف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 .نورشعلاو سداسلا سلجملا «98١ص :قودصلا يلامأ )١(

 0 .77” ص :يواربشلل فارشألا بحب فاحتإلا (؟)



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضت جكإم

 4ققحك

 وهو «هديفحل هراتخا يذلا مسالا وه اذه ناكو .نسح وه لب» :لاق :«ًابرح هتيمس)»

 نسح مهدالوأ ضعب نومسي نميلا لهأ ناكو «لبق نم هب تّمس دق برعلا نكت مل مسا
 .«(نيسلا نوكسي

 رعشلا ةنزب قدصتلاو هسأر رعش قلحب ميركلا لوسرلا رمأ هدلومل عباسلا مويلا يفو

 ."!ىلاعت هللا ىلإ ًابرقت نيكاسملاو ءارقفلا ىلع اهمحلا عزوي ةاش حبذبو «ةضف

 يفو ؛ًابرح هدلو ىمس مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ َّنَأ تاياورلا ضعب يف ءاج :لوقأ

 .ًابيرق اهتشقانم يتأتسو ؛ًابرح هيّمسي نأ ٌمه مالسلا هيلع ِهَّنَأ اهضعب

 ا

 تيبلا نم رقفلا يفني ةمطاغب ةديلولا ةيمست

 !مسالا اذه ىلحأ اف ,تيبلا يف ةكربلا ديزتو رقفلا يفنت ةّيصوصخ هل (ةمطاف) مسإ

 يفنت ةكربلا َّنَأل ءكرابملا مسالا اذه هيف ًاتيب لخدي نأ رقفلا زجعي !هتكرب مظعأ امو

 مساب كرابتيو ؟(ةمطاف) مساب وهزي انتويب نم ًاتيب مكف .ةملظلا يفني رونلاو ءرقفلا

 يف مكسوفنو «ءامسألا يف مكؤاسأ يتداس اي ؟(نيسحلا)و (نسحلا)و (دمحأ)و (دمحم)

 !مكسفنأ مركأو ,مكءاسأ ىلحأ مف .سوفنلا

 مالسلا هيلع نسحلا ابأ تعمس :لاق يرفعجلا نايلس نع هدانسإب ينيلكلا ىور

 (نيسحلا) وأ (نسحلا) وأ (يلع) وأ (دمحأ) وأ (دمحم) مسا هيف ًاتيب رقفلا لخدي ال :لوقي

 ."”(ءاسنلا نم (ةمطاف) وأ (هللا دبع) وأ (بلاط) وأ (رفعج) وأ

 .قاقحإلا تاقحلم يف ام ىلع «5720 ص :معنملا دبعل نينمؤملا مأ ةجيدخ )١(

 .19:5 ينيلكلا خيشلا - يفاكلا (1)
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 ةمطاف اهامس اذإ هتديلو هاجتن بألا فئاظو

 «(ةمطاف) هتنبا ىّمس وه نإ اهب مزتلي نأ بألا ىلع بّجوتي فئاظو لباقملا يف كانه

 مومغم انأو مالسلا هيلع هللا دبع بأ ىلع تلخد :لاق ينوكسلا نع ينيلكلا ىور

 ىلع ىنوكس اي» :لاقف «ةنبا ىل تدلَو :تلق ؟(كمغ ام ىنوكس اي» :ىل لاقف .بوركم

 هللاو ىرسف .كقزر ريغ نم لكأتو .كلجأ ريغ يف شيعت ءاهقزر هللا ىلعو اهلقث ضرألا

 :لاقف هتهبج ىلع هدي عضو مث «"'(0آهآ» :لاق «ةمطاف :تلق ؟«اهتيّمس ام :يل لاقف «ينع
 و 7 هب 9 0 0

 ,1"2هَّمَأ هرفتسي نأ اركذ ناك اذإ هدلاو ىلع دلولا ٌّقح :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق»
 وع هب 5 5 ب

 نأ قنا تناك اذإو ؛ةحابسلا هملعيو "0هرهطيو هللا باتك هملعيو .همسا نسحتسيو

 الو .فسوي ةروس اهملعي الو «رونلا ةروس اهملعيو ءاهمسا نسحتسيو ءاهّمأ هرفتسي

 الو اهّبست الف ةمطاف اهتيّمس اذإ امأ ءاهجوز تيب ىلإ اهحارس لّجعيو .فرغلا اهزَنُي

 ."*”(اهبرضت الو اهنعلت

 لاع توصب ةمطاف مساب يدانيف محي مالسلا هيلع رقابلا مامإلا
3 

 تيبلا لهأ ةّمئأ نإ ثيحب ةكربلاو ةّيصوصخلا نم هل مالسلا اهيلع (ةمطاف) مسا ركذ

 |ى- مهتعيشاوصوأ دقو ءلاع توصب اهمساب اودان ىّمحلا مهتباصأ اذإ اوناك مالسلا مهيلع

 .ىّمحلا عفد يف مالسلا اهيلع ءارهزلاب ىلاعت هللا ىلإ اوعفشتسي نأ - رافصلا ثيدح يف يتأيس

 .ةمولظملا هتّدج مسا هعمس قرط نيح مالسلا هيلع مامإلا “أت )١(

 .اهّبسي الو اهمركتسي يأ (؟)

 .ناتخلاب يأ (9)

 .5ح/594- 5/8 :5 ينيلكلا خيشلا - يناكلا (5)

 ٠ ةيلاثملا مألا مالسلا اهملع ءارهزلا - عباسلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مست - مضت مقص

 4ققح

 ىتح يداني مث «درابلا ءاملاب ناعتسا كعو اذإ (مالسلا هيلع) رقابلا رفعج ابأ أ يور

 .'""(دمحم تنب ةمطاف اي :رادلا باب ىلع هتوص عمسي

 ينِإ :يل لاق :لاق مالسلا هيلع ميهاربإ بأ نع «ةزمح يبأ نب يلع نع ينيلكلا ىور

 ٌترعشأ ءانيلع فعاضت يهو «ًارهش رشع ينثا ينبا كعو دقلو ءرهشأ ةعبس ذنم كوعومل

 يف ثذخأ اهبرو «هلفسأ يف ذخأت ملو دسجلا ىلعأ يف ثذخأ امبر .هلك دسجلا يف ذخأت ال ان

 ثيدحب كتئّدح يل تنذأ نإ «كادف ٌتلعجج :تلق ؟هلك دسجلا ىلعأ ين ذخأت لو هلفسأ

 بوث :نابوث هل نوكيف «درابلا ءاملاب ناعتسا كعُو اذإ ناك هنأ ءكَّدِج نع «ريصب يبأ نع

 رادلا باب ىلع هتوص عمسي ىتح يداني مث ءامهنيب حواري هدسج ىلع بوثو درابلا ءاملا يف

 مكدنع ىّمحلل متدجو اف «كادف تلعج :تلق ءتقدص :لاقف «(دمحم تنب ةمطاف اي)

 ىلإ لسراف ٌتيكتشا نإ ةدرابلا ءاملاو ءاعدلا الإ ءاؤذ'اندنغ اهل اندجيو ام :لاقف ؟ءاوذ

 لاز تييق اذإ نأل .هبرشأ نأ ٌتْيَبَأَف ءيق هيف ءاودب ينءاجف «هل بيبطب ميهاربإ نب دمحم

 ."'ينم لصفم لك
 (مالسلا هيلع) هللا دبع يبأ ىلع تلخد :لاق هعفري رافصلا نسحلا نب دمحم ىور

 :لاقف «ينتباصأ ىّمح كادف تلعجج :تلقف ؟«ًافيعض كارأ يل ام» :يل لاقف ؛مومحم انأو

 ضرألا ىلع نميألا هّدخ عضيو نيتعكر ٍلصيو هدحو تيبلا لخديلف مكدحأ مخ اذإ»

 أربي ِهّنإف «(يب لزن |هيف هللا ىلإ كب عفشتسأ - تارم رشع - دمحم تنب ةمطاف اي) :لوقيو

 "7 .(ىلاعت هللا ءاش نإ

 )١( 5ص :يمقلا سابع خيشلل نازحألا تيب ؛؟ 50 :8 يزامنلا يلع خيشلل راحبلا ةنيفس كردتسم ١7.

 ينيلكلا خيشلا - يناكلا (؟) 4: 31١8 -١٠١9.

 .ىمحلل ةالص 745 ص :يسربطلل قالخألا مراكم (؟)



 ا

 دولوملاب ةثنهتلا دعوم

 ةئنهتلا نع مالّسلا هيلع اضرلا نسحلا ابأ تلأس :لاق «دلاخ نب نيسحلا نع

 ليئربج طبه مالّسلا امهيلع يلع نب نسحلا دلو املا :لاق هَّنِإ :لاقف ؟ىتم دلولاب

 قلحيو .هيّنكيو هيمسي نأ هرمأو عباسلا مويلا ين هلآو هيلع هللا كص يبنلا ىلع ةئنهتلاب
 و

 يف هاتأ ,مالّسلا هيلع نيسحلا دلو نيح ناك كلذكو .هنذأ بقثيو هنع ٌقعيو هسأر

 ."7(كلذ لثمب هرمأف عباسلا مويلا

 مالسلا مهيلع نينسحلا نينمؤملاريمأ ةيمست 2 ةرظن

 نأ مه نسحلا هنبا دلو ال مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ َّنَأ تاياورلا ضعب يف ءاج :لوقأ

 هيلع هللا ٍّلص هللا لوسر هاّسف ءبرحلا بحي مالسلا هيلع نوكب كلذ للعو ءًابرح هيمسي

 هيلع هللا لص هللا لوسر هاّسف ءًابرح هيّمسي نأ مه نيسحلا دلو ال هَّنِإ مث .نسحلا هلآو

 ًالجر تنك :يلع لاق :لاق دعجلا يبأ نب ماس نع قشمد خيرات يف ركاسع نبا ىور

 هامسف ءبرحلا بحأ تنك ّنأل ؛ًابرح هيمسأ نأ تمم» نسحلا دلو |ملف .برحلا ٌبحأ

 .نسحلا هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ىلص هللا لوسر هامسف «برحلا بحأ تنك ّنأل ؛ًابرح هيمسأ نأ تممه نيسحلا دلو (ملف

 ."”(ريبشو رّبش نوراه ينبا مساب نيذه ّينبا تيمس ٌّنِإ :لاقف نيسحلا هلآو هيلع هللا

 ىلص يبنلا ءاجف ًابرح هتيمس نسحلا دلو املا :لاق هنع - مالسلا هيلع - يلع نع

 .5ح /373 :5 يفاكلا )١(

 دس كل ١71:17 قشمد خيرات (0)

 ٠ ةيلاثملا مألا مالسلا اهملع ءارهزلا - عباسلا لصفلا ٠



 تصمت سقي ريك رش مسجل - مضيت مقص

 قه

 ؛نسح وه لب :لاق ؛ًابرح :انلق ؟هومتيمس ام ينبا ينورأ :لاقف ملسو (هلآو) هيلع هللا

 ام ينبا ينورأ :لاق ملسو (هلآو) هيلع هللا لص يبنلا ءاجف ءابرح هتيمس نيسحلا دلو املف

 ءاجف ءابرح هتيمس ثلاثلا دلو |ملف ؛نيسح وه لب :لاقف ءًابرح هانيمس :انلقف ؟هومتيمس

 ايو »اقم :انلقف ؟هومتيمس ام ينبا ينورأ :لاقف ملسو (هلآو) هيلع هللا لص يبنلا

 دمحأ هجرخ .ربشمو ريبشو ربش نوراه دلوب مهتيمس ان :لاق مث ؛؟نسحم وه لب :لاقف

 ."”(متاح وبأو

 :اهنم «ةريثك تارابتعال تاعوضوملا نم يه ثيداحألا هذهو

 فيكف ءاودلوي نأ لبق دالوألا ةيمستب يصوي ناك مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ َّنِإ ١-

 اوّمسآ :مالّسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاق ؟امهاّيس دق نوكي نأ نود نادولوم هل دلوي

 ركذلل نوكت يتلا ءامسألاب مهومسف ىنُأ مأ ركذأ اوردت ل نإف ءاودلوي نأ لبق مكدالوأ

 الآ :هيبأل طقسلا لوقي مهومست ملو ةمايقلا موي مكوقل اذإ مكطاقسأ َّنِإف ؛ىثنأللو
 ("7]! ؟دلوي نأ لبق ًانسحم هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىمس دقو ينتيّمس

 قبسيل نكي ِهَّنأب حّرص مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ َّنأ ةرئاكتم ثيداحأ كانه نأ -؟

 .نينسحلا ةيمست يف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 هيلع نسحلا مالّسلا اهيلع ةمطاف تدلو امل :لاق «هللا دبع نب رباج نع يور دقف

 هللا ىلص هللا لوسر همساب قبسأل تنك ام» :لاقف .هّمس :مالّسلا هيلع يلعل تلاق مالّسلا

 .(«لجو زع يبر همساب قبسأل تنك ام» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف .«هلآو هيلع

 )١( ص :يربطلا هللا دبع نب دمحأ - ىبقعلا رئاخذ ١١9.

 ح5 يفاكلا (؟) 3



 قفل

 هيلإ بهذاف «نبا دمحمل دلو دق هَّنأ» :مالّسلا هيلع ليتربج ىلإ هلالج لج هللا ىحوأف

 طبهف .«نوراه نبا مساب هّمسف ,ىسوم نم نوراه ةلزنمب كنم ًايلع َّنِإ :هل لقو هئّدهو
 هيمست نأ كرمأي هللا َّنإ» :لاق مث «هلالج لج ىلاعت هللا نم هأنهف مالّسلا هيلع ليئربج

 همس :لاقف .يبرع يناسل :لاق .ربش :لاق ؟(«همسا ناك امو» :لاق .«نوراه نبا مساب

 27 نسحلا هامسف ؟نسحلا

 ةايح يف دلوي مل مالسلا هيلع نسحملا َّنأ (يربطلا بحملا ةياور يف) يوارلا يسن -*

 ل لب ؛همسا رّيغ هلآو هيلع هللا لص يبنلا َّنأ معزلا نكميل «هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اهيلع ةمطاف تيب ىلع موجهلا رثإ ًاتيم دلو ًاطقس ناك دقف ءطق مالسلا هيلع نسحملا دلوي

 هاّس دق هلآو هيلع هللا لص يبنلا ناكو .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ليحر دعب مالسلا

 !!ًابرح هتيمست مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأل ىتأت ىتمف «هتدالو لبق ًانسحم

 (برحلا بحأ تنك) ةرابعل ركاسع نبا ثيدح يف نجهتسملا راركتلا ظحال -4

 ىلع (قلتخملا يوارلا لبق نم) ديكأتلل الإ مهللا !! عاد نود ثيدحلا لالخ تارم ثالث

 !برحلل بيرغلا بحلا اذه

 ةيمستلا هذه ىلع مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نم موعزملا رارصإلا ًاضيأ ظحالو -ه

 !ةيمستلا هذه ضفر ىلع هلآو هيلع هللا لص يبنلا رارصإ ظحالي هنأ عم «ةبيجعلا

 قيلي ال هوركم مسا وهو ؛ةيواعم دج مسا وه (برح) مسا نأ ظحاالث (ى -7

 هب يّمسي نأ دارأ هَّنَأ نومعزي يذلا نينمؤملا ريمأب كلاب اف .هب يّمسي نأ ّيداع صخشل

 !ةئحلا لهأ بابش ادّيس امهو نينسحلا

 )١( ىدمهلا مالعأب ىرولا مالعإ ١: 71١١.
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 دولوملا ينذأ ةماقالاو ناذألا

 ةمصع هل كلذ نوكيل ىرسلا يف ماقُيو ىنميلا دولوملا نذَأ يف نَّذؤي نأ بابحتسا درو 20

 يرجي اذكهو «هتايح ءدب عم ديلولا سفن :: يف ديحوتلا زئاكر سرغُت اذكهو «ناطيشلا نم

 الأ يغبنيو .هتزيكرو نيدلا دومع يه يتلا ةالصلا نيبو ديلولا سفن نيب سنأ داجيإ

 ةذه نمدب لعفت اي رئاعبال (ةصخ ةيلباق وه ىذلا) ردصلا ديلولا اذه ّنآ د حا رؤصتي

 باذجنالا ىلع ةريبك ةيلباق اه يصاعملا اهثّولت مل يتلا ةلباقلا ةّدعتسملا سفنلا َّنِإف ءنئسلا

 .ةّيونعملا رومألل

 نّدؤيلف دولوم هل دلو نم» :لاق هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنِإ ؛مالّسلا هيلع يلع نع

 هيلع هللا َّلص رمأ ِهَّنإو .ناطيشلا نم ةمصع كلذ َّنإف .ىرسيلا يف مِقُبلو ىنميلا هنذأ يف

 ةيآو بس باتكلا ةحتاف |مهئاذآ يف ناذألا عم أرقُي نأو .نيسحلاو نسحلاب كلذ لعفُي نأ هلآو

 .""(ناتذوعملاو صالخإلا ةروسو رشحلا ةروس رخآو يسركلا

 هللا لص ناك دقو ءتدلوف نسحلاب مالّسلا اهيلع ةمطاف تلمح امل :لاق «رباج نع

 :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقو «ءارفص يف هوُفلف ءاضيب ةقرخ يف هولي نأ مهرمأ هلآو هيلع

 ّلص ءاجف .«هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر همساب قبسأل تنك ام :لاقف .هّمس !ىلع ايا

 .هّصمي مالّسلا هيلع نسحلا لعجف هيف يف هناسل لخدأو هلّبقو هذخأف هلآو هيلع هللا

 ةقرخ يف هوُفلت نأ مكيلإ مّدقتأ ملأ» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ممل لاق مث

 ماقأو «ىنميلا هنذأ يف نّذأو .ءارفصلاب ىمرو اهيف هّقلف ءاضيب ةقرخب اعدف !؟ءاضيب

 ("”ثيدحلا -(ىرسبيلا يف

 )١( مالسإلا مئاعد ١:  4١417لئاسولا كردتسم ١14:/1717.

 ) )5عيارشلا للع ١: 178بابلا ١١5.



 فهلا

 لاق مالّسلا اهيلع ةمطاف ةدالو ترضح امل :مالّسلا هيلع هيبأ يلع ىلإ ًاعوفرم يورو

 عقو اذإف ,ةمطاف ارضحا» :ةملس ّمأو سيمع تنب ءامسأل هلآو هيلع هللا ّلص هللا لوسر
 3 0 ٠ ع 2 2 8

 كلذ لعفي ال هنإف ؛ىرسيلا هنذأ يف اميقآو .ىنميلا هنذأ ىف انذأف اخراص لهتساو اهدلو

 سا م ِ 3
 .«|مكيتآ ىتح ائيش اثدحت الو ,ناطيشلا نم مصع الإ هلثمب

 :لاقو «هقيرب هأّبلو هّرسف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هاتأو «كلذ اتلعف تدلو (ّلف
 وو

 ."”(ميجرلا ناطيشلا نم هتيرذو كب هذيعأ ّنإ مهللا»

 دولوملا كينحتن

 نيسحلا ةبرتو «تارفلا ءامب مكدالوأ اوكنح :رابخألا ضعب يف) :يناثلا ديهشلا لاق

 ىلعأ وهو هكنح ىلإ كلذ لاخدإ كينحتلاب دارملاو ءامسلا ءاف نكي مل نإف مالسلا هيلع

 ىلإ اهلصويو هيف يف اهلعجيو ةرمتلا غضمي نأب «رمتلاب هكينحت بحتسي اذكو .مفلا لخاد

 ("”.(هقلح يف للحتي ىتح هتباّبسب هكنح

 مكدالوأ اوكتح» :لاق «مالَسلا مهيلع نينمؤملا ريمأ نع «هئابآ نع «قداصلا نع

 ."”(مالّسلا |مهيلع نيسحلاو نسحلاب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لعف اذكف ءرمتلاب

 مكدالوأ اوكنح» :لاق «مالسلا هيلع رقابلا رفعج بأ نع «سنوي نع ينيلكلا ىورو

 (*”.«ءامسلا ءامبف نكي مل نإف مالسلا هيلع نيسحلا ربق ةبرتبو تارفلا ءاهب

 )١( ص :راصبألا رون ١71١.

 يناثلا ديهشلل ةيقشمدلا ةعمللا حرش يف ةيهبلا ةضورلا (؟) 9: 47 4. 0

 .قالخألا مراكم نعءالا ح/ 0١ يبسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب ()

 5 .5ح ١/ 5 :5 ينيلكلا خيشلا يفاكلا (4)



 فش

 ديلولا ةعاضر 2 ةرظن

 فيرشلا ثيدحلا يف درو دقو «مهتاهّمأ لبق نم لافطألا ةعاضر رمأ ىلع مالسإلا ثح

 ."”(هّمأ نبل نم ريخ نبل يبصلل سيل» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع

 نم ام» :لاق مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع «مالسلا هيلع قداصلا مامإلا نع يور امك

 ."”(هّمأ نبل نم هيلع ةكرب مظعأ يبصلا هب عضري نبل

 (عضرملا) رثظلا عابط َّنأ يأ ؛عابطلا بلغي نبللا َّنأ فيرشلا ثيدحلا يف درو دقو

 نينمؤملا ريمأ نع يور كلذلو «هيوبأ نع اهثرو يتلا هعابط بلغتف لفطلا ىلإ لقتنتس

 هيلع هنع يورو ."””!عابطلا بلغي نبللا َّنِإف .ءاقمحلا اوعضرتست الآ :لاق «مالسلا هيلع

 .«9(يدعي نبللا َّنِإف :ةنونجملاو ءاسنلا نم ّيغبلا نبل مكدالوأ ىلع اوقوت» :لاق نأ مالسلا

 ال) :لاق هنأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر نع «مالسلا هيلع اضرلا مامإلا نع يورو

 .©(يدعي نبللا َّنإف .ءاشمعلا الو ءاقمحلا اوعضرتست

 ةئيضولا ةملسملا ةلقاعلا ةفيفعلا عضرملا رّخت رمأ ىلع تيبلا لهأ ةمئأ دكأ دقو تصمت سقي ريك رش مصر - مضت مقص

 رمأب مامتهالا نع هب مامتهالا لقي ال نأ يغبني لفطلا عاضرإ رمأ نأ اودكأو «ةنسحلا

 :لاق «مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع يور .اهنم جاوزلل ةحلاصلا ةأرملا رايتخاو جاوزلا

 .©"]عابطلا رّبغي عاضرلا َّنِإف :حاكنلل نوريختت امك عاضرلل اوربت

 ."؟785 1١١: راونألا راحب )١(

 ."؟785 1١١: راونألا راحب (*)

 77:1٠١"3. راونألا راحب (5)

 77:1٠١"3. راونألا راحب (5) 0

 777:1٠١. ىسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب (5)



 دلل

 عاضرلاب ةمرحلا رمأ هيلع ٍبّترف ءًاصاخ ًامامتها عاضرلا رمأ ىلوأ مالسإلا نأ ظحالنو

 يبأ نع «نامثع نبا دامح نع هدانسإب ينيلكلا ىور دقو .بسنلاب ةمرحلل ةلثامم اهربتعاو

 .""(مدلاو محللا تبنأ ام الإ عاضرلا نم مرحيال» :لاق (مالسلا هيلع) قداصلا هللا دبع

 :ةعاضرلاب ةمرحلا ءوشن ةفسلف نايب يف لثمألا ريسفت يف ءاج دقو

 همظعو عضترملا محل تابنو ءوشن نأ ءيه ةيعاضرلا مراحملاب جاوزلا ةمرح ةفسلفو)

 نم ًانيعم ًارادقم ًالفط عضرت يتلا ةأرملاف ءيقيقحلا اهنبا ةباثمب هلعجت ةنيعم ةأرما نبل نم

 لفطلا لعجي عاضرلا نم عونلا اذه ْنِإف .مظعو محل لفطلل هنمو هعم تبنيو أشني نبللا

 - ًاعيمج مه اذإف ءاهندب نم ءزج مه [ى اهندب نم اءزج هتروريصل اهدالوأو اهئانبأب اهيبش
 ."”بسنلاب ةوخإ مَّئأك -نويبسنلا ةوخإلاو نويعاضرلا ةوخإلا يأ

 هيلع نينمؤملا ريمأ لاق :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع هدانسإب ينيلكلا ىور

 ةنبا اََّنأ ٌتملع امأ :لاقف ,ةزمح َةنبا هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تضرع» :مالسلا
 (”؟(«عاضرلا نم ىخأ

 نيتنسل ةعاضرلا مامتإ

 ةيداعلا لمحلا ةرتف انحرط اذإف ءًارهش نيثالثب ةعاضرلاو لمحلا ةرتف مالسإلا ددح

 مامإلا نأ ظحاالنو 00 نيرشغو ادحاو عاضرلا ةرتف تيقب ء(رهشأ ةعست يهو)

 ةرتف ٌّمتتل نيتنس مالسلا اهيلع ءارهزلا هتعضرأف ءرهشأ ةتسل دلو مالسلا هيلع نيسحلا

 )١( ينيلكلا خيشلا - يفاكلا 47/8:8.

 )( يزاريشلا مراكم رصان خيشلا - لزنملا هللا باتك ريسفت يف لثمألا ": 117/1 .

 ) )9غحر/ 5317 : يفاكلا .
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 دحاو عاضرلا» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع يناكلا يف درو دقو .ًارهش نيثالثلا

 ."7(يبصلا ىلع روج وهف صقن |مف ءًارهش نورشعو

 (مهيلع يلع نب نيسحلا ٌلْمك» اق يذاقلا بمن ديعور ا وك ىدرطلا حلاتوز

 ِْيَدِلَوب ناسا اًكْيِصَوَول :لجو زع هللا لوق وهو ا ؛نيتتس عضرأو رهشأ ةتس مالّسلا

 004 يرو الظل افق هلق اهوكح ةدقيطوَو امك ذأ هاد اناكشلإ

 نيرشعو نينثاو رهشأ ةرشعب نسحلا دعب دلو نيسحلاو :ةبيتق نبال فراعملا يف ءاجو

 نيرشعو نينثاو رهشب نسحلا تدلو نأ دعب هب تلمح مالّسلا اهيلع ةمطاف تناك «اموي

 ."”ًاعيمج |مهتعضرأ مث ءلماح يهو هتعضرأ ءاموي

 دعب لصح ام امأف «لامكلا لبق نيّلوحلا يف ناك ام الإ عاضرلا نم حاكتلا مرحي سيلو

 َعاضرال ١ :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .حاكتلا هب مرحي عاضرب سيل ِهَّنإف نيلوحلا

 تنب اهل تناكو «نيتنس لمكأ دق ًايبص ٌةأرما تعضرأ ولو .مالتحا دعب متي الو «ماطف دعب

 ."*!(هّدحو هماّيأ ءاضقنا دعب ٌعاضر وه ذإ ءامهنيب حكانتلا زاجل

 اهدالوأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةعاضر

 مهتّذغو «رهاطلا اهرجح يف مهتّيرو ءاهدالوأ مالسلا اهيلع ءاسنلا ةديس تعضرأ

 مهب ةيانعلاو مهتيبرتو اهدالوأ عاضرإ نع اهلغشي مل ءفرشلاو ةليضفلاو ءابإلا نبللا عم

 كلذ ىلع دهشي ءاهادي تلجم ىتح تيبلا لامعأب موقتو نحطتو زبختو نجعت تناك ان

 .خيشلا يلامأ نع «55 ح / 708 :57 راونألا راحب ؛71" 5 :7 يسوطلا يلامأ (0)

 .فراعملا نع ٠١« :71/ قحلا قاقحإ تاقحلم (”)

 .هنم مرحي ال امو ءعاضرلا نم حاكنلا مرحي ام .507” ص :ديفملا خيشلل ةعنقملا (5)
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 يف اهتدعاسم ناملس اهيلع ضرع نيحو «ىحرلا دومع ىلع ناملس هآر يذلا لئاسلا اهمد

 :تلاقو اهلفط رمأ هيلإ لكوت نأ تبأ ءاهلفط تاكسإب مايقلا وأ تيبلا لامعأ نم ءيش

 نيسحلا مامإلا اهدلو فقوم يف ةيبرتلا هذه جئاتنل ًاجذومن ىرنو !!قفرأ هنيكستب انأآ

 مث !«ةّلذلا اًنم تاهيه» :مالسلا هيلع لاق ذإ ةّلذلا نيبو توملا نيب ري نيح مالسلا هيلع

 تباط روجحو نونمؤملاو هّلوسرو كلذ انل هللا ىبأي» :هلوقب كلذ هفقوم مالسلا هيلع رّسف

 لباقملا يفو !اهراث ةبيطلا ةرجشلا يتؤت اذكهو ءاهرثأ ةيبرتلا لعفت اذكه !!«ترهطو

 :ةيبرت الو ةياعر |نود ًاديعب مهنيقلأف ءام ةقيرطب ًالافطأ نبجنأ تاهّمَأ نع خيراتلا انثدحي

 ةيفيك يف راربألا عيبر يف يرشخزلا انثدحي .خيراتلا فئاحص اودوس نيمرجم ةاتع اوأشنف

 ...اهسفن ىلإ دنه هتعدف «نايفس يبل ًافيسع ناك حابصلا َّنأ «نايفس يبأ نب ةيواعم ةدالو

 لوقي كلذ يفو .كانه هتعضوف (دايجأ) ىلإ هب تجرخف ءاهلزنم يف هعضت نأ تهرك اأو

 :تباث نبا ناسح

 دهم يذ ريغ ّىقلم  ءاحطبلا بناجب يبصلانمل

 دخلا ةتلص سمش دبع نم 2 ةسن[ًءاضيبهبتللجن

 !!كلتو هذه نيب ناّتشف ؛ةّجف ةّرم اهراث ةثيبخلا ةرجشلا قؤت اذكهو

 اهردص ىلع مئان اهنباو يقلتست مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ءارهزلا ْنَأ دهاشن ثيح ءاهملافطأب مالسلا اهيلع ءارهزلا قّلعت روص نم ةعئار ةروص

 «قاهرإلاو بعتلا تالاح ٌدشأ يف اهدبك ةذلفو اهلفط نع لفغت ال مالسلا اهيلع ةيناحلا

 ًاعداو دودكملا اهردص ىلع اهتناحيرو اهدلو ماني لب «ًريسي ًاردق ولو اهنع هدعبُي الف

 ا

 )١( :؟ راربألا عيبر :رظنا 551 .
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 6( 4ةد

 !راهنلاو ليللا يقب ام فوؤرلا ةيناح ا ءارهزلا ىلع مالسف .ًانئمطم

 ىحر اهماّدق «ةسلاج مالّسلا اهيلع ةمطاف تناك :لاق ءنالس نع يدنوارلا ىور

 رادلا ةيحان يف مالّسلا هيلع نيسحلاو ءلئاس مد ىحرلا دومع ىلعو «ريعشلا اهب نحطت

 :تلاقف !ةضف هذهو كافك تربد !هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب اي :تلقف .ىكبي

 موي سمأ ناكف ءًاموي يلو ًاموي اهل ةمدخلا نوكت نأ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر يناصوأ
 ع ع ع ع 0

 هيلع نيسحلا كل تكسأ وأ ريعشلا نحطأ نأ امإ «ةقاتع ىلوم ىنإ :نالس لاق .اهتمدخ

 .ريعشلا نحطت تنأو «قفرأ هينكستب انأ :تلاقف ؟مالّسلا

 تلق تغرف املف .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر عم تيّلصو تيضمف ؛ةماقإلاب انأ اذإف

 ىلص هللا لوسر كلذ نع هلأسف .مسبتي داع مث ءجرخو ىكبف «ٌتيأر ام مالّسلا هيلع يلعل

 هيلع نيسحلاو اهافقل ةيقلتسم يهو مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع تلخد :لاق .هلآو هيلع هللا

 هللا لص هللا لوسر مّسبتف !دي ريغ نم رودت ىحرلا اهماّدقو اهردص ىلع مئان مالّسلا

 :لاقو هلآو هيلع

 نأ ىلإ دمحم لآو ًادمحم نومدخي «ضرألا ىف ةراّبس ةكئالم هلل َّنأ ٌتملع امأ «ىلع اي»

 (""؟(«ةعاسلا موقت

 ةجيدخ اهمأب اهلاغطأ ةعاضر 4 ىسأتت ءارهزلا
 وع

 ةعاضرل ةريبكلا راثآلا نع انثدحت دقو .عضرم ىلإ - ةسام ةرورض !نود - اهملست ملو
 و

 .رركن الف «لفطلل ّمألا

 )١( :؟ حئارجلاو جئارخلا 07١.



 يد

 نمل هتعفد ًادلو تدلو اذإ ةجيدخ تناك :ق قشمد ةنيدم خيرات يف ركاسع نبا ىور

 ."”ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هاورو . اهريغ ًادحأ اهعضرُت مل ةمطاف تدلو ملف .هعضري

 ديدجلا دولوملا ثيوعت

 انروس امهو) نيتذؤعملاب يبصلا ذيوعت نأ اك قّتُس ناطيسشلا نم يبضلاو دولوم ا ديوعت
 هللا ءايس ديول با مل هز يصل نفاد اطيل هيج لأ ها نما ايا اوزوتللا

 يف حتفي نأو «ةسّدقملا ةكرابملا ءسألا كلتب ديلولا سفن قاس دعروو ا هاش ملاد

 .ةعساو ةرهاط ًاقافآ هسفن

 ةثدح١ :لاق بلاط يبأ نب ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نع يبالودلا ىور

 هع 5

 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ْنَأ :دمحم تنب ىربكلا ةمطاف نع نيسحلا تنب ةمطاف ىّمأ

 نم ةروسلا |(مهملعي امك تاملكلا ءالؤه امههملعيو نيسحلاو نسحلا ذوعي ناك ملسو

 ."”(ةمال نيع لكو «ةماهو ناطيش لك ّرش نم ةماتلا هللا تاملكب ذوعأ :لوقي .نآرقلا

 نّدؤيلف دولوم هل دلو نم» :لاق هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنِإ :مالّسلا هيلع يلع نع

 كلا غفت نأ دنا .ناطيشلا نم ةمصع كلذ ّنإف ؛ى رسيلا يف مقّيلو «ىنميلا هنذأ يف

 ةروس رخآو يسركلا ةيآو باتكلا ةحتاف |مهنذُأ يف ناذألا عم أرق ارجل نحب

 ."7(ناتذوعملاو صالخإلا ةروسو رشح لا

 )١( قشمد ةنيدم خيرات ”1:7 ١7/8.

 )( ص :يبالودلا دمحأ نب دمحم - ةيوبنلا ةرهاطلا ةيرذلا ١59 .

 )”( .مالسإلا مئاعد نع ,1707/ :15 لئاسولا كردتسم
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 كفه

 ركذلا دولوملا ناتخ

 نأ هلآو هيلع اجل رولا ا را را و صر مالا

 هذه نوكت رمعلا كلذ يفف «لايل عبسل ريغص وهو دولوملا نتخي نأ ةّنسلا ترجو

 .ريغصلل ًاجرح ببست الو ًاماثتلا عرسأو لهسأ ةّيلمعلا

 لاق» :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع ءينوكسلا نع «لفونلا نع ينيلكلا ىور

 تابنل عرسأو بيطأ هّنإَف عباسلا موي مكدالوأ اورّهط :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ."«ًاحابص نيعبرأ فلغألا لوب نم سجنت ضرألا َّنِإو .محللا

 :لاق مالسلا هيلع هللا دبع بأ نع ؛هركذ نمع «ةريغملا نب هللا دبع نع ينيلكلا ىورو

 ."”«مايأ ةعبسل نتخيو هنع ّقعُي دولوملا»

 عبسل مالّسلا مهيلع نيسحلاو نسحلا هلآو هيلع هللا ىلص نتخ» :مالّسلا هيلع رقابلا لاق

 ."0«ًابهذ وأ ةضف رعشلا ةنزب قّدصتو ءامهسوؤر قلحو ِلايل

 ةرورضلا دنع تايبرملاو تاعضرملاب ةناعتسالا

 هيلع نيسحلا ةدالو دعي تضرم اهئأ دروادقو#اهيدلو مالسلا هيلع ءارعزلا تعبضر

 09 نأ ةياور يف ءاجو «نميأ لوا لضفلا أل ًاتقؤم هتعاضر رمأ تلكوأف ؛مالسلا

 .زاجعإلا ليبس ىلع اهّضميف هماهيإ نيسحلا مقلي ناك هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 لوسر 3

 .7ح/ 74 :5 يناكلا )١(

 .؟ح/ ”ه :5 يناكلا (5)

 .60١ص :نيظعاولا ةضور (*)



 ديفا

 ؛كيلع هللا لص !هللا لوسر اي :تلق :تلاق اَّئُأ سابعلا ةجوز لضفلا َّمأ نع يور

 .(هيلفكتف ًامالغ ةمطاف دلت» :لاقف .يرجح يف كئاضعأ نم ًاوضع َّنأك مانملا يف تيأر

 .سابعلا نب مثق نبلب هتعضرف .هلآو هيلع هللا لص يبنلا اهيلإ هعفدف نسحلا ةمطاف تعضوف

 .27(نسحلا) ناكم ؛(نيسحلا) :ةيتآلا رداصملا رثكأ يفو

 ىتأ اذإ لضفلا ٌّمَأ تيب ىلع رمي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك :لاق «يبعشلا نع

 كلذ هلآو هيلع هللا لص يبنلا ركنأف ءاهسأر تتكنف ًاموي اهيلع رمف ءاهيلع مّلسيف دجسملا

 :لاق «ّلع تقش ايؤر تيأر نأ الإ هللاو ال :تلاقف ؟«لضفلا َّمأ اي كل ام» :لاقف ءاهنم

 «معن» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا لاقف .يتيب يف هتيأر كئاضعأ نم وضع :تلاق ؟(يهام»

 ."0(هنيّبرتف كدنع هلعجت ًامالغ دلت ءلبح ةمطاف

 هللا لص هللا لوسر ىلإ نميأ أ ناريج لبقأ" :لاق ءمالّسلا هيلع هللا دبع يبأ نع

 يكبت لزت مل ؛ءاكبلا نم ةحرابلا منت مل نميأ َّمأ َّنِإ !هللا لوسر اي :اولاقف هلآو هيلع

 تكا نسح

 ال !نميأ َّمأ اي :اهل لاقف .هتءاجف نميأ ّمأ ىلإ هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ثعبف :لاق

 هللا ىكبأ الف ؛عمجأ نيكبت ليللا لزت مل كَّنأ ينوربخأو ينوتأ كناريج َّنِإ :كنيع هللا ىكبأ

 ؟كاكبأ يذلا ام .كنيع

 اه لاقف .عمجأ ليللا يكبأ لزأ ملف «ةديدش ةميظع ايؤر تيأر !هللا لوسر اي :تلاق

 للص هللا لوسر ىلع اهيّضقف «ىرت ام ىلع تسيل ايؤرلا َّنِإ :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 .هلآو هيلع هللا

 .ددعلا نع ١5« ح / 757 :57 راونألا راحب )١(

 .517 حر/ ١99 :؟ مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ مامإلا بقانم (7)
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 لص هللا لوسر لاقف .يتيب يف ىقلم كئاضعأ ضعب َّنأك هذه يتليل يف تيأر :تل

 ضعب نوكيف «هنيّبلتو هنيّبرتف نيسحلا ةمطاف دلت !ن 0 كنيع تمان :هلآو هيلع هللا

 .كتيب يف ىئاضعأ

 لوسر رمأ عباسلا موي ناكف مالّسلا هيلع نيسحلا مالّسلا اهيلع ةمطاف تدلو (ملف

 درب يف هتفلو نميأ ّمأ هتأّيه مث .هنع ٌّقعو .ةضف هرعش نزوب قّدصتو هسأر قلحف هللا

 ًابحرم :لاقف «هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ هب تلبقأ مث .هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ."”(كايؤر ليوأت اذه !نميأ ال ومجلاو لماحلاب

 تدلو امل مالّسلا اهيلع ةمطاف تّلتعا هَّنأ :هدانسإب «ةناريخ نب لضفلا يبأ نع

 هماهبإ همقليو هيتأي ناكف ءدجي ملف ءًاعضرم هللا لوسر بلطف .اهنبل ٌفجو نيسحلا

 :لاقيو .هوذغي ًاقزر هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر مابإ يف هل هللا لعجيف ءاهّضميف

 ريطلا ٌرغي اك هّرغيف «هيف يف هناسل لخدي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك لب

 نم همحل تبنف ةليلو ًاموي نيعبرأ كلذ لعفف ءًاقزر كلذ يف هل هللا لعجيف ؛هخ

 ."”هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر محل

 رخآو لمح نيب ةرتفلا

 اوحكانت» هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «لسنلا ةدايزو جيوزتلا ىلع مالسإلا ثح

 «ةنحلا باب ىلع ًائطنبحم ء ءيجيل طقسلا َّنأ ىتح ءةمايقلا موي ممألا مكب يهابأ ٌنإف اولسانت

 ٌدولوملو» هلآو هيلع هللا لص لاقو «"”(ىلبق ياوبأ لخدي ىتحال :لوقيف ءلخدا :هل لاقيف

 .قودصلا يلامأ نع «15 ح/ 757 : 57 راونألا راحب ؛نورشعلا سلجملا ١1775« ص :قودصلا يلامأ )١(

 .قودصلا يلامأ نع «16 ح / 757 :57 راونألا راحب (؟)

 77١. :7 يناشاكلا ضيفلل عئارشلا حيتافم (')



 يدخل

 - ةرضاحلا ةملسملا انتاعمتجم يف قلطنتو .©0(سمشلا هيلع تعلط امم يلإ بحأ يتَنأ يف

 عئارذب ةعّرذتم «ليلقلا لقأب هنم ءافتكالاو لسنلا ليلقت ىلإ تاوعد - ىسألا غلاب عم

 ةأرملا بطاخي تاوعدلا هذه ضعبو «ةلئاعلل ٌّيداصتقالا عضولا ىلإ اهمظعم عجري ىتش

 .مرهلا ال لجعيو اهتحصب ٌرِضي رركتملا لمحلا ناب اهرّذحيف .حصانلا قيفشلا ةبطاخم

 .ريداقتلا لقأ ىلع اهلامجو اهتراضنب رضي هنأ وأ ,ماظعلا ةشاشه اهل ببسيو

 نكي مل» :لاق «مالسلا هيلع دمحم نب رفعج مامإلا نع يرزجلا ريثألا نبا ىور دقو
 ©” .«دحاو رهطّلإ مالّسلا هيلع نسحلا ةدالو دعب نيسحلاب لمحلا نيب

 رهش نم فصنلا يف مالّسلا هيلع يلع نب نسحلا دلو :ليق :يرزجلا ريثألا نبا لاقو

 اهتدالو نيب ناكو «مالّسلا هيلع نيسحلاب مالّسلا اهيلع ةمطاف تقلع اهيفو ءناضمر

 امو توسل [هلبخز

 يف مالّسلا هيلع يلع نب نسحلا دلو اهيف :لاقيف ...:ةثلاثلا ةنسلا ركذ يف يناوريقلا لاق

 ملف ءمالّسلا هيلع نيسحلاب مالّسلا اهيلع ةمطاف تقلع اهيفو ءناضمر رهش نم فصنلا

 .”ةليل نوسمخ :لاقيو ءدحاو رهطّألإ مالّسلا هيلع نسحلا نيبو هنيب نكي

 اهدئوب قفرأ مألا

 و عا. 5 5 5 ع 7

 اهنم برقلا ىلع اونوكي نأ يف دهجتو اهلافطأب ٌمتبت نأ مالسلا اهيلع ءارهزلا بأد ناك

 لامعأ نم لمع زاجنإ وأ اهافطأ تيكستب اهتدعاسم دحأ اهيلع ضرعي نيحو .مبب ًاقفر
 نّمو .اهريغ دحأ ىلإ مهلكت نأ ىبأتو ءاهلافطأ نم برقلا ىلإ نوكت نآ رثؤت اهارن «تيبلا

 )١( يرونلا ثدحملل لئاسولا كردتسم ١5:167.

 ةباغلا دسأ (؟) ١8:9.

 0 . 1١١8 :؟ خيراتلا يف لماكلا (")

 5 .7549 ح / 3١0١ ص :بادآلاو ننسلا يف عماجلا باتك (:)
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 ؟ اع جلا ةيادو يك نع روف اواهاقزاب بحر كاوظتلا آلا لكم

 «ريعشلا اهب نحطت ىحر اهمادق «ةسلاج ِمالّسلا اهيلع ةمطاف تناك :لاق .نالس

 اي :تلقف .يكبي رادلا ةيحان يف مالّسلا هيلع نيسحلاو ءلئاس مد ىحرلا دومع ىلعو

 لوسر يناصوأ» :تلاقف !ةضف هذهو «كافك ثربد !هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر تنب

 .«اهتمدخ موي سمأ ناكف ءًاموي يلو ًاموي اهل ةمدخلا نوكت نأ هلآو هيلع هللا ّلص هللا

 ؟ هدانا نع نووخلا كل فكما نإ عملا: جنلا قأ انإ هةفانع لوم ول 0مل

 .(«ريعشلا نحطت تنأو «قفرأ هينكستب انأ» :تلاقف

 تلق تغرف املف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر عم تيَّلصو تيضمف ؛ةماقإلاب انأ اذإف

 ىلص هللا لوسر كلذ نع هلأسف .مسبتي داع مث .جرخو ىكبف ؛تيأر ام مالّسلا هيلع يلعل

 هيلع نيسحلاو اهافقل ةيقلتسم يهو مالّسلا اهيلع ةمطاف ىلع تلخد :لاق .هلآو هيلع هللا

 هللا ىلص هللا لوسر مّسبتف !دي ريغ نم رودت ىحرلا اهماّدقو اهردص ىلع مئان مالّسلا

 لآو ًادمحم نومدخي ءضرألا يف ةرايس ةكئالم هلل َّنأ تملع امأ «يلع اي» :لاقو هلآو هيلع

 (7؟(ةعاسلا موقت نأ ىلإ دمحم

 ىتأ ذإ ءنّدؤيف يتأي نأ الالب نورظتني دجسملا يف سانلاو هلآو هيلع هللا لص يبنلا |نيب

 تزتجا ينِإ :لاقف !؟«لالب اي كسبح ام» :هلآو هيلع هللا لص يبنلا هل لاقف .نامز دعب

 يهو ىحرلا دنع ِمالّسلا هيلع نسحلا اهنبا ةعضاو .نحطت يهو مالّسلا اهيلع ةمطافب

 ؟ىحرلا كتيفك ٍتئش نإو ؛كنبا كتيفك ٍتئش نإ ءكيلإ ّبحأ اهيأ :اهل تلقف ؛يكبت
 يبنلا لاقف .ينسبح يذلا كاذف ءتنحطف ىحرلا ثذخأف .«ينباب قفرأ انأ» :تلاقف

 ."”(هللا كمحر اهتمحر» :هلآو هيلع هللا لص

 )١( حئارجلاو جئارخلا 7: 51٠.

 .رطاخلا هيبنت نع 257 ح / 177 :57 راونألا راحب (؟)



 دقق

 قفرلا نيد مالسإلا

 «لكشتلاب هتّيصخش حمالم أدبت اهيفو ءناسنإلا ةايح لحارم مهأ نم ةلوفطلا ةلحرم

 دجن ددصلا اذه يفو .ةرتفلا كلت يف لفطلا سفن يف ةدلوتملا ةيسفنلا راثآلا رود ىفخي الو

 ىلع ىذألا نم عون ّيأ لاخدإ مدعب يصوي - ةمحرلاو قفرلا نيد وهو - مالسإلا نأ

 تاياورلا يفو .لفطلا سفن يف ةراض ةّيسفنو ةيوبرت راثآ هل نوكيس هّنأل ريغصلا لفطلا
 عطق وه مارزإلاو «لفطلا مارزإ نع ىهني هدجن هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع ةلوقنملا

 ةراضلا هراثآ كرتيس ّرمأ هلوبت دنع همارزإ وأ هبرضو لفطلا ءاذيإ نأ ىفخي الو .لوبلا

 الا ءالا تيرقلا سم را التو ملا 7 ازقأ نأ بيو الور هس مطل يسيرا
2 

 .رابكلاك هراردإ ىلع ةرطيسلا هنكمي ال لفطلا نأو ةّصاخ .هلجأ نم لفطلا ءاذيإ ٌقحتسي

 ءا يك 00 1 "1 3

 َلإف لباقملا يفو «رهطيف ءاملاب حضنُي نأ نكمي بوثلاو ءادرلا َّنَأو ؛«نيسحلا وأ) نسحلا

 .ةلوهسب هسفن نم هتلازإ نكمي ال هرجزو لفطلا باقع هكرتي يذلا رثآلا

 2 ِء
 لخد :تلاق لضفلا ّمأ نع سابع نبا نع «ةمركع نع يروباسينلا مكاحلا جرخأ

 ف ع ردم ١ ١ ايلا

 .مثق هل لاقي ناك نبا نبلب يلع نب نيسحلا عضرأ انأو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لع

 تيوهأف :تلاق .هيلع لابف «هايإ هتلوانف هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر هلوانتف :تلاق

 ا
6 

 .©0ءاملاب هشرف :تلاق .«ىنبا ىمرزت ال» :هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «هيلإ يديب

 هيلع هللا لص ىبنلا لخد :لاق رفعج يبأ نع ةداتق نع هدانسإب ةبيش يبأ نبا ىورو
 ع 5 |

 .هردص ىلع وأ هنطب ىلع لابف هايإ هتلوانف نيسح اهعمو لضفلا مآ ىلع ملسو (هلاو)
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 لوب ّنِإف ,ينبا يمرزت ال» :ملسو (هلآو) هيلع هللا لص يبنلا لاقف .هنم هذخأت نأ تدارأف

 ."7(لسغُ ةيراجلا لوبو ءحّضنُي وأ حشرُي مالغلا

 وات
40- 

 بلطملا دبع نب سابعلا ةأرما لضفلا َّمأ َنَأ برح نب كامس نع دعس نب دمحم ىور
 ًاريخ» :لاق !يتيب يف كئاضعأ نم ًاوضع ناك مئانلا ىري اهيف تيأر هللا لوسر اي :تلاق

 ُمَأ هتلفكف نيسحلا تدلوف :لاق .«مثق كنبا نابلب هنيعضرتو ًامالغ ةمطاف دلت ؛تيأر

 لاب ذإ هلّبقيو هيزني وهف ملسو (هلآو) هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب تيتآف :تلاق .لضفلا

 هتصرقف هتذخأف :تلاق .يلع لاب دقف ينبا يكسمأ لضفلا ّمأ اي :لاقف «هللا لوسر ىلع

 لضفلا ٌّمأ ايآ :لاق يبصلا ىكب املف ؛هيلع تلب هللا لوسر تيذآ :تلقو اهنم ىكب ةصرق

 هوردحاف ًامالغ ناك اذإ» :لاق مث ءًاردح هيلع هردحف ءاهب اعد مث !اهتيكبأ ينب يف ينتيذآ

 .(©20(ًةلسغ هولسغاف ةيراج ناك اذإو ءًاردح

 هل وعديل اهيبأ ىلإ ضيرملا اهدلو لمحت ءارهزلا

 اهيلع ةمطاف هتلمتحاف ءمالسلا هيلع نيسحلا لتعا» :مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاق

 هيفشي نأ كنبال هللا عدا هللا لوسر اي :تلاقف هلآو هيلع هللا لص يبنلا تنآف مالسلا

 طبهف هيفشي نأ ىلع رداق وهو .كل هبهو يذلا وه هلل َّنإ ةينب اي :هلآو هيلع هللا لص لاقف
 الإ نآرقلا نم ةروس كيلع لزني مل هّدج ىلاعت هللا َّنِإ دمحم اي :لاقف مالسلا هيلع ليئربج

 ءام نم حدقب ٌعداف «(ءاف) اهيف سيل ِهَّنإَف دمحلا الخ ام ةفآ نم (ءاف) لكو «(ءاف) اهيف

 ."”(هللا نذإب يفوعف ,كلذ لعفف .هيفشي هللا َّنإف هيلع ّبص مث ةرم نيعبرأ دمحلا هيف أرقاف

 )١( يفوكلا ةبيش يبأ نبا - فنصملا ١: ١50 .

  9ص :يدنوارلا نيدلا بطق - تاوعدلا ١88 -189.
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 قفرلا يف مالسلا اهيلع ءارهزلا نع ناثيدح رشع ثلاثلا لصفلا يف يتآيس :لوقأ

 .ريغصلا ىبصلاب

 ةيبرتلا 4 ةينيدلا رومألاب مامتهالا

 بَهأتت تناكف «هلآو هيلع هللا لص لسرملا اهيبأ رثأ مالسلا اهيلع ءارهزلا تفتقا

 تناكو .صوصخلا هجو ىلع ردقلا ةليللو «كرابملا ناضمر رهش نم رخاوألا رشعلل

 اهفصو يتلا ةليللا يهف ءردقلا ةيل يف ماني مهنم ًادحأ عدت الو ماعطلا ةّلقب اهدالوأ يوادت

 مهر نذإب اهيف حورلاو ةكئالملا لّزنتت يتلا ةليللا يهو ءرهش فلأ نم يخ امَّئأب ىلاعت هلل
 ءارهزلا ريبعت ٌدح ىلع ردقلا ةليل ٌريخ مرح نم وه مورحملا نأ بيرالو !رمأ لك نم

 .مالسلا اهيلع

 ٌدشيو هشارف يوطي ناك هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر َّنإ) :مالّسلا هيلع يلع نع

 ؛نيرشعو ثالث ةليل هلهأ ظقوي ناكو .ناضمر رهش نم رخاوألا رشعلا يف هرزئم

 عدت ال مالّسلا اهيلع ةمطاف تناكو «ةليللا كلت يف ءاملاب ماينلا هوجو شري ناكو

 رار يا ص رورو

 (""اهريخ مرح نَم ٌمورحم

 ملعتلا 4 لافطألا عيجشت

 يحولا نم ظفحي ام اهيلإ يقلُي وهو مالسلا امهيلع نسحلا اهريغصل ءارهزلا يغصت

 أ نم ءاغصإلاو ةيانعلا هذهل ام ىفخي الو .هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هذج سلجم يف

 )١( يبرغملل مالسإلا مئاعد ١: 787.



 تصمت سقي ريك رش مصر - مضت جكإم

١ 
 دجنو .باستكالاو ظفحلا ىلع هعّجشَيو هيلإ يغصي نم دجي يذلا ريغصلا سفن يف ريبك

 نيمأل لقف تناك مالتسلا اهيلغ ةازهرلا نأ قف ماععألا اذه ةيدجس نع لاقت ىرخأ ةروص

 :مالتسلا هيلع ىبتجملا اهريغض نم هعمست تناك يذلا ملعلا نم مالسلا ةيلغ نيتمؤملا

 يتحمل دلو مالك لإ هسنفتب عهعتسلاراذلا يف ًاموي ىقححتي نأ يمال ءمأ اناس ع

 نسحلا َّنأ ةيجانلا ةسردم يف حوتفلا وبأ خيشلا هالمأ ِهَّنَأ لئاضفلا يف تاداعسلا وبأ

 نين ويش با وكول ارهاق هل لفعل كومو سلع رمق ناك رحانللا يلق غوت
 دجو مالسلا هيلع يلع لخد |ملف ؛هظفح ام اهيلإ يقليف ِهَّأ يتأيف هظفحيف يحولا عمسيف
 لخد دقو رادلا يف ًاموي ىّفختف ««نسحلا كدلو نم» :تلاقف كلذ نع اهلأسف «ًايلع اهدنع

 :لافف كلذ نم:هّنأ تيجيف'«ةيلع جتراف اهيلإ هيقلي نأ دازأفا ىتولا عمس دقو نسحلا

 :ةياور يفو .هلّبقف يلع جرخف ؛ينفقوأ دق هعامتساو «ينعمسي ًاريبك َّنإف هاّمأ اي يبجعتالا

 .""”|يناعري ًادّيس لعل ءيناسل لكو «ينايب لق هام اي

 دالوألا نيب ةاواسملا

 بوقعي يبنلا دالوأ َّنأ ميركلا نآرقلا انثّدح دقف ءمهم رمأ دالوألا نيب ةاواسملا

 فسويل اوداك مِهّئأو ءمهنم رثكأ فسوي بحي مهابأ َّنأ اوظحال نيح ًاريثك اوجعزنا

 رمان راسل ءاعرلا كدا دي كورت ريجز ار اردو اج حارا

 ىلع هباحصأ دحأ تح ميركلا انيبن نأ ظحالنو .اهب عّتمتي مهوخأ ناك يتلا ايازملا لجأ

 ولا يعي وش ع رابح جدوي دار يق راسل واما را

 يلع لاق لاق مالسلا مهيلع هئابآ نع هرفعج نب ىسوم نع هدانسإب :يدنوارلا رداون

 )١( بوشآ رهش نبا - بلاط يبأ لآ بقانم ": 19/8 .



 كة

 كرتو امهدحأ لّبقف نادلو هل ًالجر هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رصبأ» :مالسلا هيلع

 ."0(|مهنيب ٌتيساو ًالهف» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف .(رخآلا

 ىلص هللا لوسر لاقف ءمالّسلا هيلع نيسحلاو نسحلا عرطصا :لاق «ةريره يبأ نع

 ًاهيإ) :لوقت !هللا لوسر اي :مالّسلا اهيلع ةمطاف تلاقف !«نسح ًاهيإ» :هلآو هيلع هللا

 .نسح ًاهبيإ :لوقأ» :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف !؟«نيمالغلا ربكأ وهو نسح

 ."”(نيسح ًابيإ :ليئربج لوقيو

 ةليل تاذ هلآو هيلع هللا لص يبنلا لخد» :لاق مالّسلا مهيلع هئابآ نع ءقداصلا نع

 هللا لص يبنلا |مهل لاقف مالّسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا هعمو مالّسلا اهيلع ةمطاف تيب

 ضعب يف مالّسلا اهيلع ةمطاف تجرخ دقو - اعرطصيل اماقف .اعرطصاف اموق :هلآو هيلع

 ىلع دش !نسح اي ًابيإ :لوقي وهو هلآو هيلع هللا قص يبنلا تعمسف تلخدف -اهتمدخ

 ىلع ريبكلا عّجشت ءاذه ىلع انه عّجشتأ !هابجعاو .هبأ اي :هل تلاقف .هعرصاف نيسحلا

 .هعرصاف نيسحلا ىلع دش .نسح اي :انأ لوقأ نأ نيضرت امأ «ةينب اي :اهل لاقف ؟ريغصلا

 ."”(هعرصاف نسحلا ىلع دش !نيسح اي :لوقي ليئربج يبيبح اذهو

 لك تّلحف اهيدلو نيب تواس مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ رخآ ثيدح يف ظحالنو

 عم فاقلا باب يف ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق .ةّضف نم (راوس يأ) بلقب مهنم دحاو

 امهيلع نيسحلاو نسحلا تّلح مالّسلا اهيلع ةمطاف َّنإ) :نابوث ثيدح يفو ...:ماللا

 .(*(ةضف نم نيبلقب مالّسلا

 91:1١١. يسلجملا ةمالعلا - راونألا راحب )١(

 .1717:7 يموطلل يلامألا (؟)

 .يلامألا نع ١ ح/١٠٠:1894 راونألا راحب (")

 .1/ :" ريثألا نبال ةياهنلا (5)
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 هيبأ نع مادقملا دكا قيوم ربا نفح يسلايطلا دواد يبأ نع ريثألا نبا جرخأ

 اندنع تابف ملسو(هلآو) هيلع هللا ىلص هللا لوسر انراز :يلع لاق لاق ةتخاف بأ نع

 ملسو (هلآو) هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف نسحلا ىقستساف «نامئان نيسحلاو نسحلاو

 لوسر هعنمف .برشيل نيسحلا هلوانتف هيقسي ءاج مث حدقلا يف اهرصعي لعجف انل ةبرق ىلإ

 !كيلإ امهبحأ هّنأك هللا لوسر اي :ليقف ,نسحلاب أدبو ملسو (هلآو) هيلع هللا لص هللا
 اي :ملسو (هلآو) هيلع هللا لص هللا لوسر لاق مث .ةرم لوأ ىقستسا هنكلو ءال» :لاقف

 ."0(ةمايقلا موي دحاو ناكم يف - ًايلع ينعي - دقارلا اذهو ناذهو كايإو ّنِإ ةمطاف

 هلاصخ نم اهيدلو لحني نأ اهيبأ نم بلطت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ءاهدالوأ نيب ةاواسملا قيبطت ىلع ةصيرح مالسلا اهيلع ءارهزلا دجن رخآ دهشم يفو

 .هلاصخخ نم ًائيش امهنم ًالك ثروي نأ اهيبأ نم تبلط دقف

 ىلص هللا لوسر ىلإ مالّسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا اهينباب ةمطاف تنأ هَّنأ يور دقف

 .«ًائيش |مهثّرو كانبا ناذه هللا لوسر اي» :تلاقف ءاهيف يفوت يتلا هاوكش يف هلآو هيلع هلل

 ."”«يتعاجشو يدوج هل َّنإف نيسحلا امأو ,يددؤسو ييده هل َنإف نسحلا امأ» :لاقف
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اهينباب مالّسلا اهيلع ةمطاف تءاج ...:راربألا عيبر يفو

 مث .«(مهلحنيف لام كيبأل ام ,كوبأ كادف» :لاق .«امهلحنأ هللا لوسر اي» :تلاقف هلآو

 هتلحنف اذه ينبا امأ» :لاقو ىنميلا هذخف ىلع هسلجأو هلّبقف مالّسلا هيلع نسحلا ذخأ

 :لاقو ىرسيلا هذخف ىلع هعضوو هلّبقف مالّسلا هيلع نيسحلا ذخأو .«يتبيهو يقلُخ

 .""(يدوجو يتعاجش هتلحن»

 )١( ةباغلا دسأ 4: 7559.

 ديفملل داشرإلا (؟) 7:/.

 يرشخمزلل راربألا عيبر (؟) 7: 078.



 كفل

 هيلع نيسفلاو:نسحلا اهينباب ثنأ مالّسلا اهيلع ةمظاف نأ :عفاز يأ تنب تنيزأ نع

 يفو -(هللا لوسر اي نيذه ّينبا لحنا» :تلاقو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ مالّسلا

 .يددؤسو يتبيه هلف مالّسلا هيلع نسحلا امأ» :لاقف متاع نوت وفلاش ناد ةناوك

 .«يدوجو يتأرج هل َّنإف مالّسلا هيلع نيسحلا امأو

 .“"7(هللا لوسر اي تيضر» :تلاق مالّسلا اهيلع ةمطاف نإ وما تناك يفو

 مهل ةبحملا راهظإو راغصلا ةارادم

 مالّسلا اهيلع ةمطاف تيب ىلع هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر فقو :لاق «ةريره يبأ نع

 هيلع هللا َّلِص هللا لوسر هل لاقف .مالّسلا هيلع نيسحلا وأ نسحلا هيلإ جرخف مّلسف

 -رخآلا جرخ مث .هقتاع ىلع ىقرف هيعبصإب ذخأ (و) ؛ةقب نيع تنأ ؛كيبأب قرإ» :هلآو

 هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاقف .هينيع ىدحإ ةعفترم -مالّسلا امهيلع نيسحلا وأ نسحلا

 ذخأو ؛رخآلا هقتاع ىلع ىوتساف هيعبصإب ذخأ (و) ةقبلا نيع تنأ .كب ًابحرم :هلآو

 ّنِإ مهللا :لاق مث .هيف ىلع امهاوفأ عضو ىتح امهتيفقأب هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ."”«|مهبحي نم ّبحأو امهّبحأف |مهّبحأ

 لئثس :لاق ءكلام نب سنأ ىلإ هدنسي نمع هعفري .هحيحص يف يذمرتلا نع ىور

 |مهيلع نيسحلاو نسحلا» :لاق ؟كيلإ بحأ كتيب لهأ ّيأ :هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ."”«هيلإ |مهّمضيو |مهّمشيف ؛ٌينبا يل يعدا» :مالّسلا اهيلع ةمطافل لوقي ناكو .«مالّسلا

 )١( يناربطلل ريبكلا مجعملا ؛5457 :7 بوشآ رهش نبال بقانملا 717: 5717 .

 ) )1ح/ 59 :" ريبكلا مجعملا 755017.

 )"( .”85037ح / 377:8 يذمرتلا ننس
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 راغصلل يباصتلا

 رصاوأ قثوتو هراغصل بألا بّبحت يتلا دز مهتبعالمو راغصلل يباصتلا

 هل ناك نَم» هلآو هيلع هللا لص يبنلا نع فيرشلا ثيدحلا ينو «مهنيب مهافتلاو ةّبحملا

 نسحلاو يبنلا ىلع تلخد :لاق رباج نع يلزاغملا نبا ىور دقو ؛("”(هل ىباصتيلف يبص

 رهش نبا ىورو .2""(امتنأ نالدعلا معنو ء|مكلمج لمجلا معن» :لوقيو هرهظ ىلع نيسحلاو

 ؛لح لح :نالوقيو يبنلا رهظ نابكري نيسحلاو نسحلا ناك :لاق حيجن نبا نع بوشآ

 نع لئاضفلا يف يناعمسلا نع بوشآ رهش نبا جرخأو .«امكلمج لمجلا معن» :لوقيو

 لوسر يقتاع ىلع نيسحلاو نسحلا تيأر :لاق باطخلا نب رمع نع رمع يلوم ملسأ

 ءارهزلا تناكو "'.«امه ناسرافلا معنو» :هللا لوسر لاقف ءامكل سرفلا معن :تلقف هللا

 .29«يلعب ًاهيبش سيل * يبنلا هبش يبأب» لوقتو يلع نب نسل زقنت - مالسلا اهيلع
 راغصلا اهلافطأل ماعطلا غضمت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 تاجايتحا دسل «ماعطلا نم ىرخأ عاونأب مألا بيلح دفر ىلإ ةرتف دعب لفطلا جاتحي

 تناكو «ماطفلا ةلحرم ىلإ لفطلا لاصيإل ًاديهمتو ءٌومنلا ةرتف لالخ ةديازتملا ندبلا
 ناضمر رهش لالخ مهتياعر نع عطقنت مل اهنإ ىتح ءاهدالوأ ىعرت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 .لاحلا ةعيبطب ًائيش هنم علتبت نأ نود اهريغصل همقلتو ماعطلا غضمت تناك ثيح «كرابملا

 ...»:لاق مالّسلا هيلع هللا دبع يبأ نع «يفاكلا يف ينيلكلا نع يناشاكلا ضيفلا جرخأ

 )١( ح/ 5704 :7 يطويسلل ريغصلا عماجلا 8410/6.

 ؟ ص :يلزاغملا نبا بقانم (؟)  / 7١.7/1ح

 )"( بلاط يبأ لآ بقانم 7: 16/4 .

 . 11/5117 قشمد ةنيدم خيرات (5)



 كهل

 «سأب ال :لاق ؟همعطتو زبخلا غضمتف ةمئاص يهو يبصلا اهل نوكي ةأرملا نع لئّسو

 27.«اهل ناك نإ ريطلاو

 :لاق مالسلا هيلع هللا دبع يبأ نع ,ةقدص نب ةدعسم نع هدانسإب ينيلكلا ىورو

 يهو امهيلع هللا تاولص نيسحلل مث نسحلل غضمت تناك اهيلع هللا تاولص ةمطاف نإ»

 ."”«ناضمر رهش يف ةمئاص

 ضيرملا ةارادم اهراغص ملعت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 تّسحأ اًلف ءضرم نيح هللا لوسر مالسلا مهيلع نانسحلا اهعمو ءارهزلا تداع

 هندب نانسحلا زمغ نيح قفتسيم هّنأل «ةحارلا ىلإ جاتحي هللا لوسر َّنأ مالسلا اهيلع ءارهزلا

 .همون نم قيفي نيح امهذج ةرايزل ادوعي نأ نينسحلا تدعوو جورخلا ىلإ ترداب .فيرشلا

 ينوع يتلا ةضرملا هلآو هيلع هللا لص يبنلا ضرم» :مالّسلا هيلع نيسحلا نب يلع لاق

 دق «مالّسلا امههيلع نيسحلاو نسحلا اهعمو مالّسلا اهيلع ءاسنلا ةديس ةمطاف هتداعف ءاهنم

 ىرسيلا اهديب مالّسلا هيلع نيسحلا تذخأو ,ىنميلا اهديب مالّسلا هيلع نسحلا تذخأ

 هيلع) نسحلا دعقف .ةشئاع لزنم اولخد ىتح اههنيب مالّسلا اهيلع ةمطافو نايشمي امهو

 ىلع مالسلا هيلع نيسحلاو نميألا هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر بناج ىلع (مالسلا

 هللا لوسر ندب نم امهنيب ام نازمغي البقأف .رسيألا هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بناج

 نسحلل ةمطاف تلاقف .همون نم هلآو هيلع هللا لص يبنلا قافأ مف .هلآو هيلع هللا لص

 ىنح هاعدو هذه |(كتعاس افرصناف .ىفغأ اىّدج َّنإ «ّيبيبح :مالّسلا مهيلع نيسحلاو

 ."”ثيدحلا - «هيلإ ناعجرتو قيفي

 )١( :يناولا ١199:1١/ ح ١84 1.

 يفاكلا (؟) 5: ١١5.

 ) )7ص :قودصلا يلامأ  75٠0سلجملا / 8ح/ 54.

 ٠ ةيلاثملا مألا مالسلا اهملع ءارهزلا - عباسلا لصفلا ٠
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 اهئافطأ يمحتت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ةمطاف تءاجف .ًاديدش ًاشطع نوملسملا شطع» :لاق هنأ مالّسلا هيلع ٌنِلع نع يور

 اي :تلاقف .هلآو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ مالّسلا هيلع نيسحلاو نسحلاب مالّسلا اهيلع

 .هناسل هاطعأف مالّسلا هيلع نسحلا اعدف .شطعلا نالمتحي ال ناريغص امَّّنِإ !هللا لوسر

 ."”(ىوترا ىتح هّصمف «هناسل هاطعأف مالّسلا هيلع نيسحلا اعد مث .ىوترا ىتح هّصمف

 دالوألا ةبعالمو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 :ةئينأمطلا هسفن يف ثعبت يتلا رومألا نم ةلوفطلا ةلحرم يف هتاغانمو لفطلا ةبغالم

 لفطفلا ايف: تلك وعلا ليألا ةنينودل نيف الاروع ترو القار اطال ةطاقزا كتف

 ذاب شاف نمو وره مكس قون كم يذلا نكلاو هقابنلا ل لو الا هجوم

 مالسلا اهيلع ءارهزلا َّنأ دهاشنو .هتّيصخش ليكشت يف اهرودو ةلوفطلا تايركذ ركنُي

 :لوقتو يلع نب نسحلا زقنت تناك - ةكيلم يبأ نبا نع هدانسإب دنسملا يف دمحأ يوري اى -

 يبأ نب يلع نب نسحلا َّنأ "”يبلاعثلا دمحم نب كلملا دبع روصنم وبأ ةمالعلا جرخأو

 :لوقت هرغص يف هتصقر اذإ ةمطاف هّمأ تناك بلاط

 قا 9 ْخ 51 9

 هيلع ًانسح اهنبا صقرُت تناك مالسلا اهيلع ةمطاف ْنأ بوشآ رهش نبا جرخأو

 .494 ح/ 3817 :57 راونألا راحب 4١97 :7" بوشآر هش نبال بقانملا )١(

 .7/817* :5 دمحأ دنسم (1)

 .4 ١ص :فراعملا فئاطل (*)

 ١١: 1٠١. يشعرملا ديسلا - قحلا قاقحإ حرش (5)



 يدل

 :لوقتو مالسلا

1 0 7 : 200 
 نحأاإلا اذ لاوت الو نئم اذ املإ دبعاو

 ٌقحلا نع ٌعلخاو» :مالسلا اهيلع اهوق) :مالسلا اهيلع اهمالك حرش يف يسلجملا لاق

 عمج نوكي نأب اهّمضب وأ «رارسألا راهظإ نع ةيانك نوكيف ءاحلا حتفب ٌقحلا» :«نسرلا

 ءاخسلا نع ةيانك نوكيف «نينس ثالث نبا لبإلا نم ناك ام وهو رسكلاب وأ مضلاب ةقُح
 ال بدم لدزلا ردت نزف هلامالاب لافيشالاو ىومألا ق كقررتضتلا نع وأ فوتللاو

 ("".«اهريغب لاغتشالل بجومو

 : ةصلختسملا سوردلا

 لاسم 8 ةروذعب و ةفع هارفألا "نيم دوف لك زيبعم نأ ةنيفع ف دعا قرارا

 درفلا ىلإ سانلا برقأ اهرابتعاب ملل َّنأو «هتلوفط يف مهرشاع نيذلا دارفألل ةيحورلا
 يذلا طيحملاو اهاضحأو ملا دهمف .ةقحاللا درفلا ةريسم صيخشتو نييعت يف اهم ًارود

 ريثك ربتعيو .ّلبقتسملا هئاقش وأ درفلا ةداعس يف ةيادبلا ةطقن دعي هناكرأ دحأ ٌّمألا لكشت

 اهغوصت نأ ّمألا ناكمإب يتلا ةعّبطلا ةنيللا ةّيلوألا ةداملاب هبشأ لفطلا َّنأ سفنلا ءاملع نم

 .ءاشت يتلا ةقيرطلاب

 يفطاعلا اهلماعت لالخ - تمدختسا دق مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف َّنأ ظحالنو

 اهتساردب نيرصاعملا سفنلا ءاربخ نم ريثكلا ماق ةقيقد تاودأ - اهافطأ عم يقطنملاو

 )١( بوشآ رهش نبا - بلاط يبأ لآ بقانم 7: 159 .

 راونألا راحب (؟) "57 : /7/8.
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 ةيبرت يف ريبكلا حاجنلا اذه َّنأ كش الو .اهجئاتن قدصو اهاودجب اونمآو اهليلحتو

 يأ َّنأب ناعذإلا انيلعو .ناسنإلل ةّيمالسإلا ةلماشلا ةقيمعلا ةفرعملا نم ءىشان لافطألا

 نم هكلتمت يذلا هسفن ردقلاب هابتت يذلا يوبرتلا اهماظن يف ةقفوم نوكتس ةيركف ةسردم

 ّيوامسلا يهلإلا نيدلا وهو - مالسإلا َّنأ دجن كلذلو .ناسنإلل ةبئاصلا ةقيمعلا ةفرعملا

 دق .ةّيعقاو رثكأو ناسنإلل لمكأ ةفرعم ىلإ ًادنتسم ًالماعت ناسنإلا عم لماعت نيح -

 .هترصاع يتلا لايجألل ّيوبرتلا هماظن يف جئاتنلا لضفأ ىلإ لّصوت

 لماعلا وه مالسلا اهيلع ءارهزلا ءانبأ ةيصخش ليكشت يف ةرثؤملا لماوعلا دحأ َّنِإَو

 اهدوجو ناكو ؛ةمصعلا ماقم كلتمت ةميركلا ةلئاعلا هذه يف مألا تناك دقف «يثارولا

 مامإلا ةرايز يف ةقيقحلا هذه ىلإ ةراشإلا تءاج دقو «سندلا نم ًاربم ءسجرلا نم ًارهطم

 ل «ةرّهطملا ماحرألاو ةخغاشلا بالصألا يف ًارون تنك كّنأ دهشأ) :مالسلا هيلع نيسحلا

 نيسحلا مامإلا راشأ دقو .(اهبايث تاملدم نم كسبلت ملو اهساجنأب ةّيلهاجلا كسّجنت

 اثم تاهيه» مالسلا هيلع هلوق يف ؛ءءاروشاع موي هتبطخ يف ةقيقحلا هذه ىلإ مالسلا هيلع

 نع قونأو ثريط ةزكيحو تباط ةودحو نونؤملاو هل ومروانل كلذ اننا اهلا

 َّنأ لوقلا نكمي ةقيقحلا يفو .«ماركلا عراصم ىلع مائللا ًةعاط رثؤن نأ نم ةّيبأ سوفنو

 ءاروشاع َّنأ لوقلا وأ «مالسلا اهيلع ءارهزلا ةيبرت جئاتن نم ًالصاح تناك ءاروشاع

 .مالسلا اهيلع ىربكلا ةقيدصلل يوبرتلا بولسألا ىلع ةّيهإلا ةقداصملا تدّسج



 100 زا ز ز ] 000 باتكلا ىدي نيب

 0111 011110 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةريس ملاعم

 1 :رضاحلا انرصع يف مالسلا اهيلع ءارهزلا ةّيصخش ىلإ فرعتلا ةرورض

 لوألا لصفلا

 و و يمل اهصئاصخو اهتيمستو مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا ةدالو

 00 0 ز  زز ةّيهلإ ةياعرب ةدالو

 00 مالسلا |مهيلع ةجيدخو يبنلا رمع ةليصح مالسلا اهيلع ةمطاف

 ل ءامسلاو ضرألا قلخي نأ لبق ىلاعت هللا رون نم تقلُخ ةمطاف

 11 و طا سا خا طم مالسلا اهيلع ةرهطملا ةرهاطلا ءارهزلا ةدالو

 00 ىلاعت هللا شرع بنج ىلإ مالسلا اهيلع ةمطاف رون

 ا 1 م او وا ا ل و ىلاعت هللا ةمظع رون نم ةقولخم ةمطاف

 ا 11 ]1 1 1]1ذ]ذ1ذ] مالسلا اهيلع ءارهزلاب هللا ىلإ لّسوتي مالسلا هيلع مدآ

 5 ءاضيبلا ةّيمطافلاب هللا ىلإ لّسوتي بلاط وبأ

 7 ا امال مح اولا اا ا طم خا مالسلا اهيلع ءارهزلا ةيمست ىلوتي ىللاعت هللا

 001 ]1 ]1]1ذ]1ذ] ]1400 ا00 ا مالسلا اهيلع ءارهزلا صئاصخ

 ا عا نيملاعلا ءاسن ةديس اهنأ ١-

 ااا 1 1 1 1 1 1 ا ةنحلا ءاسن ةديس اهنأ -"

 10700 ] ز]ز]ز]ز] ]151|1 1#1]1#]101]1 #3 ]41411# ىربكلا ةقيّدصلا اَِّإ -*

 1 تيس نذأ الو كار قط ال اناهاطعأ:لامتالا نإ

 111 ا  ز ]ز ]ز ]ز] ]ز ]زا هتلالسو يبنلا ةعضب اَّنِإ -ه

 587 و ل ا قو ةلطالا دعم (ينم ةعضب ةمطاف» :لوقيو ةمطاف باوج نم بجعي يبنلا

 «٠ تايوتحملا ٠
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 (يناذآ دقف ينم ةرعش ىذآ نمف «ينم ةرعش مالّسلا اهيلع ةمطاف نإ»

 111111111 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةلزنمو ةبابل يبأ ةصق

 /1ظ1]10111111 ]1 ةيسنإ ءاروح اََنِإ -5

 50 «اهتحئار تممش ةنجلا ىلإ ثقتشا اذإ ةبسنإ ءاروح ةمطاف»

 ل ةئجلا راث نم ةقولخم مالسلا اهيلع ةمطاف

 0 ءاسنلا هارت ام ىرت ال ةيسنإ ءاروح تقلخ ةمطاف

 0 ةيسنإ تسنلو (ةيسنإ ءاروح ةمطاف تلح

 157701 لامكلا ةورذ ديسجت مالسلا اهيلع ةمطاف -

 5200000 مظعأ يه لب ؛ةمطاف ناكل ًاصخش نسمح لا ناك ول

 0 لضفلا ىلإ مالسلا اهيلع ةمطاف قبسي دحأ ال

 0100 اهبضغل بضغيو اهاضرل ىضري هللا َّنِإ -8

 15150 مالسلا اهأرقأ ىلاعت هللا َّنِإ -4

 52 اهبراح نمل برحو اهملاس نمل ملس يبنلا َّنإ ٠-

 0 نيملاعلا لاجر لضفأب مالسلا اهيلع ءارهزلا قاحلإ ١-

 ا هللا ةَمَأ ةمطاف :بوتكم ةّنجلا باب ىلع -
 ....ةمئألا اهلسنو ءهلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انبا اهيدلو َّنِإ - ١

 0-0 ةمطاف رون نم رهزت عبسلا نوضرألاو عبسلا تاوامسلا - 4 ١

 ناثلا لصفلا

 121111111100 ا اهيبأل يوقلا دنسلا ةمطاف

 ا ل ا ا حا ّلاسرلا هداهج يف اهابأ دناست ةمطاف

 2 5 بلاط يبأ بعش يف راصحلا تاونسو مالسلا اهيلع ةمطاف

04 0 - 

 1 ٌمألا قارف ةبيصمو مالسلا اهيلع ةمطاف

 120011 ةّئحلا نم ًانفك اهيدهو مالسلا ةجيدخ ءىرقُي ىلاعت هللا



 000 ةشئاع اهعضقتت نيح ةعدخلا بقي هللا لوس

 5 ةكم يف ةيساقلا ةهجاوملا تاونسو ةمطاف

 500000 هيبنل هللا هاطعأ يذلا رثوكلا مالسلا اهيلع ةمطاف

 001000 ةنيدملا ىلإ ةرجهملا ةصقو مالسلا اهيلع ةمطاف

 00 يبنلا بناج ىلإ ةنيدملا يف ةمواقملا تاونسو ةمطاف

 0 ثالث ذنم عئاجلا اهيبأل ةسباي زبخ ةرسك مدقت ةمطاف

 ..ىمدملا هللا لوسر هجو نع مدلا حسمت مالسلا اهيلع ةمطاف

 0 ةفزانلا هحارج دمضتو دحأ موي اهابأ ثيغت ةمطاف

 5 ةزمح اهّمع باصم يف ءارهزلا نيساوي راصنألا ءاسن

 0 اهيبأب سانلا هبشأ ةمطاف
 ا وم اهيبأ ٌمأ ةمطاف عع

 هيبنج نيب يتلا هحورو اهيبأ بلق ةجبب مالسلا اهيلع ةمطاف

 0 هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر اهابأ ىقرت ةمطاف

 0 ل هناكم اهسلجيو ةمطاف دي لبقي هللا لوسر

 00 قباوسلا ليخلا يف مالّسلا اهيلع ةمطاف

 ب مالسلا اهيلع ءارهزلا ةيبرت

 ..تارهاطلا روجح يف تمنو ةكئالملا يديأ اهتلوادت ةمطاف

 ثلاثلا لصفلا

 000000 تنبلاو بألا نيب ةميمحلا ةقالعلا

 ا فصولا ىلع ةيصعتسملا ةقالعلا

 1210 مالسلا اهيلع ةمطاف هتناحير ليبقت رثكي يبنلا

 0 ةشئاع رهنيو اهّمأ حدتميو ءارهزلا نع عفادي يبنلا

 0 هبوثب مالّسلا اهيلع ةمطاف نيع حسمي يبنلا

 0 هل شيرق رافك ةبراحم جوأ يف اهيبأ نع عفادت ةمطاف

 500 بلاط يبأ اهّمعو اهّمأ ةافو دعب اهيبأل ةمطاف ةياعر

 ٠المحتوبيات ٠
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 1 اهيبأ تاحارج ببطت مالسلا اهيلع ةمطاف

 000 ا !ةمطاف عجت ال مهللا

 0 هؤاسن اهيف يتلا هتويب لبق ةمطاف تيب ىلع رمي يبنلا

 7 هرفس دنع مالسلا هيلع ةمطافل هتقرافم ةرتف رصتخي يبنلا

 (هللا لوسر اي) نم ًالدب (هبأ اي) هيدانت نأ ءارهزلا رمأي هللا لوسر

 1100 اهملاس نمل ملسو ةمطاف براح نمل برح يبنلا

 0 مالسلا مهيلع ةمطاف نبا نيسحلل ميهاربإ هنبا يدفي يبنلا

 0 هلآو هيلع هللا لص لسرملا اهيبأ قرافت ال ةمطاف

 2709 اهينباو اهلعبو ةمطاف قح يف ةدوملا ةيآ لوزن

 0 ةمايقلا موي هتجرد يف يبنلا عم ناك ةمطاف بحأ نم

 0 ريهطتلا ةيآ لوزن دنع اهينباو اهلعبو ةمطاف هيلإ مضي يبنلا

 0 رضاحو داب ريخ امََّأب اهلعبو ةمطاف فصي يبنلا

 ا ءارهزلا لثمب هجاوز ىلع نينمؤملا ريمأ طبغي يبنلا

 0 هيوبأبو هسفنب هتنبا يدفي هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر

 65 حابص لك اهتيب بابب يبنلا فوقو

 و ويوم أ هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا تانب ريخ ةمطاف

 00 مالسلا اهيلع ةمطاف ةلقب ةّصق
08 

 000 مالسلا امههيلع ءارهزلا هتنبا ءاكبل يكبي يبنلا

 50700 مالسلا هيلع اهيبأو ءارهزلا نيب ءاقل رخآ

 حام هدعب نم اهينباو اهلعبو هتنبا بيصيس امل يكبي يبنلا

 101000 ةمطاف هتنبا ىوس همّلكي مل هللا لوسر نزح اذإ

 ا م هضرم يف هجاوزأ نم هللا لوسرل للحتت ةمطاف

 5 كاقلأ نيأ هاتبأ اي

 0 كلذل حرفتف هب قحلي نم لّوأ اََّنأ هتنبا ريخُي يبنلا

 و هليحر دعب رّبصتلاب هتنبا رمأي هللا لوسر



 ل اهيبأ نود صاصقلل اهيدلو مّدقت تنبلا

 00 ا 0 15 هللا لوسر ةايح يف ةريخألا تاظحللا

 )111000000 1 توملا كلم عم ءارهزلا مالك

 ١ ةةو م اهيلع ىمغيف هصيمق ٌمشتو ءاهيلع ىشغيف ناذألا يف اهيبأ مسا عمست ةمطاف

 01 1 1 000 1 اهئاكب نم ةنيدملا لهأ ىذأتي ىتح اهيبأ ىلع يكبت ءارهزلا

 ]101111100000000 اا ا اهيبأ ءاثر يف ءارهزلا تايبأ

 1163 ا وون سات فاو نط كلا يا لبنك لسرملا اهيبأ ةزانج ىلع يلصت ةرهاطلا لوتبلا

 ا ا ]  ] ]00 اهيبأ ىلع ءارهزلا حون

 ا ]1 ]1]1]1ذ]1]1]1 151515151 51 20 اا :ةصلختسملا سوردلا

 عبارلا لصفلا

 0 ]11 مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز

 ااا ] ]  ] ز] ] ]ذ]ذ]ز]ذ]ذ1] ؟ةأرملل مالسإلا مّدق اذام

 00 ]1 ]1 ] ]#1 #]1]#3] 1 ةأرملاو لجرلا جاوز يف ةرظن

 ااا ااا جيوزتلا ىلع ثحلا

 او مام ةحلاصلا هلامعأو لجرلا داهج باوث لدعي ةأرملا لعبت نسح باوث

 00 ]0 تنبلا جاوزل زاجملا نسلا

 010101 ]| ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]زؤز مالسلا اهيلع ءارهزلا ةلئاع صئاصخ

 ا لامكلاو نسحلا يلجت مالسلا اهيلع ةمطاف

 0 0 ليللا يف ةنيدملا ريني ةمطاف هجو ءوض

 0000011 ]110 مالسلا اهيلع ءارهزلا رطع

 00000 0 ] ] ] ] ]1 مالسلا |مهيلع ءارهزلل نينمؤملا ريمأ ةبطخ

 غ0010110101010101010 0 1000000000 ءامسلا يف ةمطاف جيوزت ىلوتي ىلاعت هللا

 0 طفل ل ا لا و ا ءارهزلا ءايح

 ١ 0 ااا اهجاوز يف ةاتفلا ةراشتسا

 ا ]131 اهاضرو اهرارقإ ءارذعلا توكس

 «٠ تايوتحملا ٠
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 4ةتا

 0000 ةبطخلل ةراشتسالا دنع ةحيصنلا

 5010ه جاوزلاو دقعلا نيب ةرتفلا ريخأت مدع

 527070 0 15 جاوزلا عنمي ال نأ بجي ديلا تاذ قيض

 110 0000202 د ز ز ز ز ز ز ز بز لهؤملا بطاخلا يَرحن

 0 جوزلا ةيلهأل ًاسايقم سيل ىنغلا

 10 نمثب ردقت ال ةحلاصلا ةأرملا

 ا ا ا م رانلا نم باجح جوزلا ةمدخ

 ٌنهجاوزأل تاعيطملا تانمؤملل مالسلا اهيلع ءارهزلا ةعافش

 ا مصفنت ال يتلا ةرصآلاو يلعو ةمطاف

 0 ةرخآلاو ايندلا يف نينمؤملا ريمأ ةجوز ةمطاف

 0 اهجاوز دنع مالسلا اهيلع ءارهزلا ءاكب يف ةرظن

 2000 (نايقتلي نيرحبلا جرم) قادصم نينمؤملا ريمأو ءارهزلا

 000 ًادحأ نينمؤملا ريمأ ىلع راتخت ال ةمطاف

 27 مالسلا |مهيلع ةمطافو َّلع نيب ةموصخ عوقو ةيرف

 0 و ل مالسلا اهيلع ءارهزلا رهم

 000 رانلاو ةّنجلا مالسلا اهيلع ةمطاف رهم

 ا مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ضغبم ىلع مارح ايندلا

 001000005 مالسلا اهيلع ءارهزلا رهم فيفخت رس

 ا ا مالسلا اهيلع ءارهزلا قادص

 1 اهيبأ ةَّمأ نم نيبنذملا ةعافش ءارهزلا رهم

 ا ا و ءايبنألا متاخ تنب جيوزت ىولح

 000 مالسلا اهيلع ةمطاف ءارهزلا زاهج



 020000000098 ءامسلا يف ءارهزلا دقع مسارم

 00 سودرفلا ءيِضُي ءارهزلا رون

 0 مالسلا اهيلع ءارهزلا فافز مسارم

 000 ءارهزلا فافز يف يبنلا ءاسن راعشأ

 ....مالسلا |مهيلع نينمؤملا ريمأ تيب ىلإ ءارهزلا فزت ةكئالملا

 51000 0 00859 سورعلا فافز يف ريبكتلا ةّنس

 ظش 6 ةمعطألا ضعب نم سورعلا عنم

 ل ا هم اهنم ًابيرق تيبت ةأرما نم سورعلل دب ال

 111111111028 مالسلا اهيلع ءارهزلا سرع راثن

 مالسلا |مهيلع ةمطافو يلع جاوز دورو اهلبانسو ةنجلا لفنرق

 5230100 سرعلا ين حرفلا راهظإ

 1 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةميلو يف ليئربج ةيده

 ا لئاسل اهسرع بوث يطعتف اهسفن ىلع رثؤت ءارهزلا

 1000 فافزلا ةليل سورعلا دهاعتت ةأرما دوجو ىلإ ةجاحلا

 0 ل ياما بيطلا نم راثكإلا ةئس

 0 ا 0 0 سورعلا نييزت ةنس

 «٠ تايوتحملا ٠
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 ار ا حلا مسا اوم عبارلا مويلا ةحيبص هرهصو هتنبا روزي سورعلا دلاو

 000 ءاسنلل ةيكولسلاو ةيقالخألا مالسلا اهيلع ءارهزلا سورد

 سماخلا لصفلا

 ااا 0 0 مالسلا |مهيلع نينمؤملا ريمأ تيب يف ةمطاف

 م ولم الم ا دعم مالسلا |مهيلع نينمؤملا ريمأ هيلع دنتسي يذلا نكرلا يه ءارهزلا

 5 ىلاعت هللا ةعاط يف ةكرتشملا ةايحلا

 9/1 وجر مسلط او ويححس ها اقاقسس ا يحيل لا املا ولنوساقتا جوزلا ةعاط

 00111 جوزلا ةعاطل لمكألا جذومنألا مالسلا اهيلع ةمطاف
 م نينمؤملا ريمأ مهيلع دنتسي يذلا نينكرلا دحأ مالسلا اهيلع ةمطاف

 000 هللا ةعاط ىلع مالسلا |مهيلع يلعل نوعلا معن ةمطاف

 0 اوس ةكم حتف موي مالسلا امههيلع نينمؤملا ريمأ فقوم نع عفادت ءارهزلا

 0 0 مالسلا اهيلع ءارهزلا لبق نم ماعطلا ةئيبت

 لاا 1 1110 ةرورضلا رادقمب معِنلا نم ةدافتسالا

 ا شيعلا يف ةطاسبلا

 اا ]1 1 1 1 مالكلاو سابللاو ماعطلا بادآب مامتهالا

 ااا ا ةحارلاو مونلا بادآ ةياعر

 6 وبس مما نينمؤملا ريمأ نم ةمطاف هجيوزت ىلع يبنلا نومولي نوقفانملا

 0 طع ااوو د نينمؤملا ريمأ بقانم ضعب نع ةمطاف ثدحي يبنلا

 اسس ساس طوول ةمطاف بقانم ضعب نع نينمؤملا ريمأ ثدحي يبنلا

 ا ا و دفا مو ال ا ل حلا نينمؤملا ريمأل ةليضفو «ءارهزلاب ملت ةكعو

 لا اهسرع ةليل ءامسلا نم مالسلا اهيلع ةمطافل عاتملا لوزن ثيدح يف ةرظن

 ول ا دققت طعم احم لطول ل اق طاش جم ا نا خلا كتل باجحلا ةياعر

 اا 1 0 ااا توملا دعب باجحلا ةياعر

 ا ومما فوزا بلا ياام وطنا وا ا اللا اا ا ؟باجحلا اذامل

 اا ] ]ز] ز ز]ز]ز]1 باجحلل قمعألا ىنعملاو مالسلا اهيلع ءارهزلا



 0 املا ماك وعم ةمايقلا موي راصبألا نع رتتست مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف

 ا ا و ا ءاسنلل ةّئس مالسلا اهيلع ءارهزلا سبالم

 ااا تيبلا طيحم يف لجرلاو ةأرملل ةنيزلا

 ا ياجمال مس فال ةيجوزلا تيب يف دئاسلا مهافتلا

 اا ]1 1 11111 ايندلا ال ةرخآلا رومأل رخفلا

 ااا 0 تيبلا يف لمعلا ميسقت

 اا ]6 تيبلا لامعأ يف مالسلا |مهيلع ءارهزلا دعاسي نينمؤملا ريمأ

 0 ااا 0 0 0 ًايداصتقا جوزلا ةدعاسم

 امل لا خم قولا الامال فدل زا نال مداخلا عم لمعلا ميسقت

 مم ل ةمطافو ًايلع يبنلا جيوزت يف تلزن (ًارهصو ًابسن هلعجف)

 6 ل ممم ريهطتلا ةيآ هتءارقو رهشأ ةدع ةمطاف باب ين يبنلا فوقو

 ا اخس يكمل دولا سس هتجوزب رختفي نينمؤملا ريمأ

 0 نيجوزلا نيب ةدوملا

 0059 هب اهقّلعتو مالسلا |مهيلع اهجوزل ءارهزلا ةبحم

 ا ماا ةاخاؤملا ةصق يف مالسلا |مهيلع نينمؤملا ريمأ رطاخ لست ءارهزلا

 00 0 ]1 1 1 1 مالسلا |مهيلع نينمؤملا ريمأ نادقف ىشخت ءارهزلا

 م ةئجلا يف نينمؤملا ريمأ اهجوز ةلزنم نع يبنلا لأست ءارهزلا

 ا ةئجلا ىلإ مالسلا |مهيلع نينمؤملا ريمأ مودق رظتنت ءارهزلا

 00 ااا 0 0 اهل ءازع ال ةبيصم ةمطافب نينمؤملا ريمأ ةبيصم

 010 مالسلا اهيلع ءارهزلا قح يف مغنمرد ليمأ قرشتسملل ةيخيرات تايرتفم

 اا نيّداوتملا نيجوزلا نيب لكاشم دوجوب نومعزي ءادعألا

 0000010 د ةبيجعلا ةطبارلا :مالسلا |مهيلع يلعو ةمطاف

 ل000 ]زا :مالسلا اهيلع ءارهزلا جاوز نم ةصلختسملا سوردلا

 سداسلا لصفلا

 ل ا شيعلا فظش ىلع ربصلا جذومنأ مالسلا اهيلع ةمطاف

 «٠ تايوتحملا ٠
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 ل ركشلاو اضرلاب ًةوالح ليحتست شيعلا ةرارم

 ها هولا ديم 3مل اما يدك 3 لولا دلل ا اهجوز سبالم لزغت مالسلا اهيلع ةمطاف

 و ا ف ديدش ررض اهبيصي ىتح اهتيب يف حدكت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 1 ا ا تيبلا لمع مالسلا |مهيلع اهلعبل نمضت ةمطاف

 3 ةريثك عضاوم يف ليخنلا فعسب تطيخ ةقلخ ةلمشب فتلت ةمطاف

 0 مهماعطل ًاريعش ضرتقيل ءارهزلا ةءالم نهري نينمؤملا ريمأ

 1252 ًءاعد اهمّلعيف هللا لوسرل عوجلا وكشت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 0 ةرخآلا ةوالحب ايندلا ةرارم لجعت ءهاتنب اي

 ..تيبلا لمع يف مالسلا اهيلع هتنبا دعاسي هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 0 ةعئاجلا هتلئاعل تارمت عمجيل ءاملا يقسي مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 52غ نينسحلا ماعطإ ىلع اهنيعُيل نبللاو رمتلاب ةمطاف يتأي يبنلا

 000 اهيبأب دجنتست ةمطافو عوجلا نم نايكبي نانسحلا

 0000 هب تاتقت ام دجت ال ةعوجوملا مالسلا اهيلع ءارهزلا

 5956 فيلب ٌوشحم مدأ اهتداسوو شبك باهإ مالسلا اهيلع ءارهزلا شارف

 اهندب يف رثؤي ىتح تيبلا سنكتو ةبرقلاب يقستو ىحرلاب نحطت ةمطاف
 00000 اهادي تلجب ىتح ىحرلاب نحطت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 00 فوصلا لزغت مالسلا اهيلع ءايبنألا متاخ ةئبا

 21217101111 زبخلل نيجعلا نجعت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 0*5 هيلع ردقي ال ام اهلعب فلكت ال مالسلا اهيلع ةمطاف

 1521 ًاريعشو ًارق ضرتقتل اهعرد نهرت مالسلا اهيلع ةمطاف

 0 اهتيبص توقو اهتوق همعطتو فيضلا رثؤت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 م هم (ىتأ له) ةروس لوزنو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 0/118 ءارقفلا يقابك عوجلا يناعت ءايبنألا متاخ ةئبا

 00 مالسلا اهيلع ءارهزلا تيب يف ةيوامس ةدئام لوزن

 0 مالسلا اهيلع ةمطافل (اكدف) يطعي ىلاعت هللا



 فلل

 ا 0000111 :ةصلختسملا سوردلا

 عباسلا لصفلا

 ا ا وود ا ا سنو ةيلاثملا مألا مالسلا اهيلع ءارهزلا

 00 ا 000 ةيلاغمل ٌمألا صئاصخ
 21101011 دولولا دودولا مالسلا اهيلع ءارهزلا

 غ0 ا برقملا لماحلا ذيوعتو يسركلا ةيآ ةءارق

 10000000 0 ] ز ز]ز]ز]ز]ز]ز ]ز]ز]ز]ز] ]0 ز 11 اهتدالو دعب ةمطاف ةمالس ىلع هلل ًاركش يلصي يبنلا

 ااا ا ]1 ]11 1 ةناحير تنبلا

 1711 ا ا ف طا لا 1 املا قنا طول بع هنع قّدصتلاو دولوملا سأر قلح

 و و ا لا م وو دولوملا نع ةقيقعلا

 خ11 ]1 1 11 ءارفص ةقرخ يف دولوملا فل ةهارك

 12110101010 ]| 1]1]1ز]1]1]1]1]0ز1]1]1]1ذ1 000 ةلباقلا ماعطإ

 2100000000 اا مدلاب دولوملا سأر خطل نع يهنلا

 ا سمسم طك سطام هتينكنو دولوملا ةيمست

 ا ]1 هتدالو لبق دولوملا ةيمست

 اا ةليمجلا ةيبرعلا ءامسألاب ةيمستلا

 21000 0 ز ز]زؤ|]ؤ|ؤ| 10 تيبلا نم رقفلا يفني ةمطافب ةديلولا ةيمست

 1 ةمطاف اهاّسس اذإ هتديلو هاجت بألا فئاظو

 م لاع توصب ةمطاف مساب يدانيف محي مالسلا هيلع رقابلا مامإلا

 ا ا ] ] ] ] ]ز]1]ذ]1]1]1 دولوملاب ةئنهتلا دعوم

 ا ]11 مالسلا مهيلع نينسحلا نينمؤملا ريمأ ةيمست يف ةرظن
7 

 101011000000001 دولوملا ينذأ يف ةماقإلاو ناذآلا

 1000 ]1 1 ]1 1 دولوملا كينحت

 افلا ياسا طق طقلا قا دانا سالو هاا دنا ديلولا ةعاضر يف ةرظن

 ا ]1 نيتنسل ةعاضرلا مامتإ

 «٠ تايوتحملا ٠
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 اا 00 0 ] ز ز ز ز ز ز ز اهدالوأ مالسلا اهيلع ءارهزلا ةعاضر

 ا 0 اهردص ىلع مئان اهنباو يقلتست مالسلا اهيلع ءارهزلا

 100000 ديدجلا دولوملا ذيوعت

 1 سا طال م ركذلا دولوملا ناتخ

 ا 0 0 00 ةرورضلا دنع تايبرملاو تاعضرملاب ةناعتسالا

 20101010 ا 0101100 رخآو لمح نيب ةرتفلا

 1 سلال ارا وم اسموا ويري د وس اخو وسام عا اهدلوب قفرأ مألا

 #12 قفرلا نيد مالسإلا

 00 0 ] ] ] ]| ]| ]| ]ز]ز]ز]ز]15151ز1ز] هل وعديل اهيبأ ىلإ ضيرملا اهدلو لمحت ءارهزلا

 00 ةيبرتلا يف ةينيدلا رومأألاب مامتهالا
 اا 0 ملعتلا يف لافطألا عيجشت

 ا ا دالوألا نيب ةاواسملا

 5 ا و جد هلاصخ نم اهيدلو لحني نأ اهيبأ نم بلطت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 1 سمسم ووسام مهل ةبحملا راهظإو راغصلا ةارادم

 2100 0 ] ] ]1 ]11 راغصلل يباصتلا

 4 وم فاسو ا رووح راغصلا اهافطأل ماعطلا غضمت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 100007 ضيرملا ةارادم اهراغص ملعت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 10 ا اهافطأ يمحت مالسلا اهيلع ءارهزلا

 0000 000100 دالوألا ةبعالمو مالسلا اهيلع ءارهزلا

 ذأ 0 00100 :ةصلختسملا سوردلا


